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Polícia em ação: 
PM salva vida 

de bebê 
engasgado

PF: combate 
a fraudes na 

pandemia 
A Polícia Federal (PF) ultra-
passou a marca de 100 opera-
ções de repressão ao desvio e 
utilização indevida de verbas 
públicas federais destinadas 
ao combate à pandemia de 
COVID-19. Até o último dia 
13, o total de operações chegou 
a 102 e os valores apreendidos 
a quase R$ 190 milhões.

Em nota, a PF informou ontem 
(20) que, desde abril do ano 
passado, já cumpriu 158 man-
dados de prisão temporária, 
17 de prisão preventiva e 1.536 
de busca e apreensão em 205 
municípios de 26 unidades da 
federação. O montante de con-
tratos de produtos e serviços 
investigados atingiu cerca de 
R$ 3,2 bilhões.

Deflagrada em abril de 2020 
no Estado da Paraíba, a “Ope-
ração Alquimia” foi a primei-
ra ação para apurar uma ação 
suspeita. De lá para cá, o Ama-
pá é o Estado com o maior nú-
mero de operações, 11 no total, 
seguido por Maranhão (10), 
Pernambuco (8), Sergipe (8), 
Rio de Janeiro (7), São Paulo 
(6), Piauí (6), Pará (6), Amazo-
nas (4) e Rondônia (4).

Sobre o montante de contratos 
investigados, aparecem o Rio 
de Janeiro (R$ 850 milhões), 
Pernambuco (R$ 198 milhões), 
São Paulo (R$ 118 milhões), 
Minas Gerais (R$ 102 milhões), 
Rondônia (R$ 92 milhões) e 
Piauí (R$ 82 milhões).
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Educação: 
Novo Ensino 

Médio
O Governo de São Paulo 
anunciou investimentos de R$ 
303,5 milhões para o Ensino 
Médio e também contratação 
de até 10 mil professores para 
esta etapa de ensino. Os recur-
sos serão repassados a 3,6 mil 
escolas estaduais do ensino 
médio por meio do Programa 
Dinheiro Direto na Escola.  

Outra notícia é o acréscimo de 
um tempo a mais de aula por 
dia para os alunos da segun-
da série, a partir de janeiro de 
2022, e da terceira série, em 
2023, do Ensino Médio do tur-
no diurno, completando oito 
tempos. Para as turmas das 
primeiras e segundas séries 
do período noturno, a pre-
visão é de acréscimo de oito 
tempos de aula por semana. 

Os recursos serão destinados 
para que todas as escolas es-
taduais do Ensino Médio, in-
cluindo as de Taubaté, possam 
ampliar e melhorar a infraes-
trutura para as propostas de 
aprendizagem. O investimen-
to será dividido em quatro ca-
tegorias: Novo Ensino Médio, 
Laboratório de Ciências, Labo-
ratório Maker e Mini Estúdios. 
Com o aumento estimado de 
121 mil aulas, o potencial de 
crescimento é de 12% no total 
de professores com aulas atri-
buídas na Rede Estadual. 

O Novo Ensino Médio aten-
de 460 mil estudantes da 1ª 
série da Rede Pública Es-
tadual, por meio dos três 
componentes ofertados pelo 
programa Inova Educação – 
Projeto de Vida, Eletivas e 
Tecnologia e Inovação. 
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O Governo 
e seus Cintos
Avalia-se o desempenho de uma admi-
nistração pela eficácia de quatro campos 
de viabilidade: o político, o econômico, 
o social e o organizativo. O cientista so-
cial chileno, Carlus Matus, designa estes 
espaços como os cinturões do governo. 
O equilíbrio entre eles é responsável 
pela força ou fragilidade das ações pro-
gramáticas.

 Vamos examinar os cintos que abarcam 
o corpo do governo Bolsonaro. À primei-
ra vista, emerge a observação: a admi-
nistração peca no uso do poder como 
“capacidade de fazer com que as coisas 
aconteçam”, como ensina Bertrand Rus-
sel. O país tem pouco avançado. Os fu-
ros estão escancarados. A área política 
é um território semeado de disputas e 
competição, com o centrão dominando 
espaços da administração. Tensões e 
pressões sugerem rupturas a qualquer 
momento na base governista, de cujo 
apoio o governo tanto necessita para 
aprovar projetos e medidas provisó rias. 

O ponto central, ainda não entendido 
pelo governo, é o de que seu governo 
não se assenta numa coalizão pela go-
vernabilidade, mas em moeda fisiológi-

ca da adesão, tornando frouxos os elos 
com as estruturas partidárias. Não se 
estabeleceu um pacto de longa duração; 
os acordos são provisórios, deixando o 
governo nas mãos de um grupo pragmá-
tico que muda de posição conforme a di-
reção do vento. E se as pesquisas conti-
nuarem a mostrar a má performance de 
Bolsonaro, nem a negociação no balcão 
da fisiologia segurará o afastamento da 
base.

As tensões vão se acumulando, aqui e 
acolá, a partir dos tiros que Bolsona-
ro costuma dar na direção da Suprema 
Corte, por ele acusada de persegui-lo. 
Ministros são chamados de imbecis. 
Uma reunião com o presidente do STF, 
Luiz Fux, não garante que o palavreado 
esdrúxulo de Sua Excelência seja aban-
donado. Até a aprovação/desaprovação 
de André Mendonça pelo plenário do 
Senado pode haver um refluxo no jogo 
de tiro ao alvo.  

O território social não passa de uma pai-
sagem devastada pelo medo e por recla-
mos por maior cobertor de proteção. O 
presidente participa de motociatas em 
Estados, mas a massa não se faz presen-
te. O país vive a maior pandemia em um 
século, mas o motociclista não foi até 
hoje visitar um hospital. A não ser os 
que o recebem para tratar de soluços. O 
país exibe monumentais carências nas 
áreas da saúde, educação, saneamento 
básico, transportes, mas o governo prio-

riza o plano eleitoral, com medidas que 
podem atrair o interesse de alguns con-
tingentes.

O terceiro cinturão é o da gestão, da 
organização administrativa. Fácil de 
perceber a defasagem nesse cinturão: a 
má gestão da pandemia. Que é exibida 
diariamente pelas telas de TV quando se 
abre o palanque da CPI da COVID 19. O 
governo sangra todos os dias e a tendên-
cia, de interesse das oposições, é uma 
sangria desatada, com intenso fluxo de 
sangue até o final do ano, eis que já se 
aprovou a continuidade do espetáculo 
de investigação. Não há como eliminar 
a mancha sobre o governo bolsonarista 
que sai dos dutos da CPI. E que eficiên-
cia se pode esperar de um ministério 
que é uma colcha de retalhos, com par-
tes esburacadas, como as que abrigam 
ministros sob suspeita, en volvidos em 
escândalos, gente sem competência ge-
rencial, quadros que vivem em torno de 
uma Torre de Babel?

A administração é um esqueleto torto, 
sem harmonia de conjunto, e sob o ti-
roteio que abate alguns ministros- o do 
desmatamento (ou meio ambiente?) 
saiu, o da deseducação (quem sabe o 
nome?) está perdido, o da saúde (ou 
da doença) também saiu, dando lugar 
a mais um nome, que tem dificuldades 
em saber como agradar o paladar do 
chefe-presidente. Sobram poucos, al-
guns trabalhando em silêncio com re-

ceio de mostrar a cara. 

 O quarto cinto é o da economia. O mi-
nistro Paulo Guedes espera que o piloto 
automático recomece a funcionar com 
um PIB chegando aos 5% neste ano. 
Mas o rolo continua a entravar a reforma 
tributária, enquanto os setores econô-
micos se queixam de que a redução dos 
impostos para as empresas esteja sendo 
feita com uma tributação elevada sobre 
dividendos. Algo como toma lá, dá cá. 

Os gastos públicos têm aumentado em 
proporção geométrica. Pois é, a espe-
rança está no cinturão econômico. Se for 
bem ajustado, o país retomará o cami-
nho do crescimento. Mas o desempre-
go continuará a amargar o caldo, ante o 
buraco que abarca cerca de 14 milhões 
de desempregados. A privatização da 
Eletrobras merece aplausos. Mas é pou-
co ante a promessa de privatização de 
centenas de feudos estatais.

Com essa gama de deficiências, o sinal 
amarelo é prenúncio de que os cordões 
do governo poderão se romper até outu-
bro de 2022.

*Por Gaudêncio Torquato - 
Jornalista, escritor, professor titular 

da USP e consultor político 
Twitter@gaudtorquato
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Retomada da 
economia para todos 
ou para poucos?

Alguns bons números na economia 
têm sido divulgados pelo governo, 
sobretudo para fazer um contrapon-
to nesse momento em que várias de-
núncias recaem sobre principal man-
datário da república. A expectativa 
de crescimento do PIB acima de 4% 
para 2021 tem sido um dos poucos 
fatos positivos a serem festejados; 
no Estado de São Paulo, a FIESP prevê 
crescimento de 8,3% na Indústria de 
Transformação. 

No entanto nunca é demais lembrar 

que crescimento bom é aquele que 
inclui pessoas e não concentra renda, 
e aqui temos um desafio, do qual o 
movimento sindical nunca fugiu.

No Estado, houve aumento da contra-
tação total no setor metalúrgico com 
diferenças entre setores e regiões. 
Nossa região tem sofrido em demasia 
desde o fechamento da Ford e o enco-
lhimento da LG. 

A consequência foi o fechamento de 
1.530 postos de trabalho diretos e 
perda de R$ 144,2 milhões de renda 
do trabalho. Nem todos esses desliga-
mentos foram efetivados, mesmo as-
sim nos cinco primeiros meses desse 
ano tivemos mais demissões do que 
contratações entre metalúrgicos no 
município de Taubaté, segundo os da-

dos do Novo Caged temos uma perda 
de 249 postos de trabalho em 2021.

A falta de política industrial dos go-
vernos federal e estadual explicam, e 
muito, o que ocorre no Vale do Para-
íba e a continuidade dessas políticas 
apontam para o caminho certo de fe-
chamento de empresas e até setores, 
mesmo com os sinais de recuperação. 
Precisamos de novos investimentos e 
de rumo, ninguém investe em um país 
desgovernado.

Para os trabalhadores que permane-
cem o desafio é a manutenção do em-
prego e a recomposição da renda de-
vorada pela inflação. Já temos 6,78% 
de INPC (IBGE) acumulado para a Cam-
panha Salarial 2021 e considerando os 
meses faltantes temos uma estimativa 

de 9,09% para a data-base setembro. 
A classe trabalhadora tem conhecido 
bem a mordida na inflação no carri-
nho do supermercado, na bomba de 
combustível e na farmácia.

Para uma recuperação da economia 
que seja para todas as pessoas é ne-
cessário, no mínimo, emprego e ren-
da. Nosso desafio na região é encon-
trar caminhos para a recomposição da 
força de trabalho, corrigir o que a in-
flação levou e ainda obter ganho real. 
Sem isso só os de sempre ganharão 
com a melhora dos indicadores eco-
nômicos.

*Por Renata Belzunces - 
Economista do DIEESE e 

assessora do Sindmetau 

Relações de trabalho, 
humanos automatizados 
e as reflexões do Direito

Não há qualquer novidade dizer que o 
Direito visto do ângulo dos textos le-
gislativos é sempre um maratonista em 
último lugar na prova. O sentido de tal 
afirmação se espraia na obviedade de 
que sua função é regular as “relações 
entre humanos”, e isso só há de acon-
tecer se perpassadas as seguintes eta-
pas: 1) o surgimento de novas formas 
de relação; 2) que essas relações criem 
expectativas diferentes entre os huma-
nos ao que poderíamos chamar de cer-
to ou errado como atitude e postura das 
partes envolvidas; 3) a existência de 
dissensos dessas relações capazes de 
abalar o seio social.

Noutras palavras, o conteúdo legislati-
vo é formado, ou ao menos deveria ser, 
a partir da necessidade dos fatos anta-
gonizados pelas relações intersubjeti-
vas dos humanos.

Entretanto, a volatilidade da convivên-

cia entre humanos na pós-moderni-
dade possui como medida de tempo o 
instante, ou seja, o Direito (enquanto 
sistema de leis de regulação de atos da 
sociedade) não está mais em último lu-
gar na maratona, ele sequer consegue 
dar a largada antes que inúmeras alte-
rações de relacionamento se apresen-
tem e que claramente necessitam de 
positivação.

Esse contexto atual tem uma miríade 
de implicações, entre elas, a própria 
postura humana perante uma gama 
de hipóteses de atitudes possíveis em 
determinada relação jurídica que por 
diversas vezes é objeto de mutações 
factuais instantâneas, diárias ou men-
sais em razão da alteração vultosa da 
medida do tempo dos acontecimentos 
a que estamos todos nós submetidos.

Em apertada síntese, diríamos que o 
tempo dos fatos nos torna escravos do 
próprio tempo, fazendo com que não 
possamos ter a medida de tempo ne-
cessária para uma reflexão sobre deter-
minada atitude antes que outro fato se 
sobreponha àquele primeiro. Apenas 
para exemplificar é como se você desse 
uma daquelas topadas com seu dedinho 

menor do pé numa quina, e antes que a 
dor passasse sobreviesse novamente 
uma contusão com o cotovelo em sua 
mesa de jantar.

Observe-se que não há tempo para 
curar uma ferida ou mesmo passar o 
momento de dor antes que outra contu-
são aconteça. Ora, no campo das ideias 
ou mesmo dos sentimentos, o tempo 
também se revela com o mesmo nível 
de importância.

É necessário que se tenha tempo para 
que se dê significado às coisas, aos ob-
jetos, às relações, sejam elas de traba-
lho ou de qualquer outra modalidade. 
Não foi à toa que filósofos e estudiosos 
da psique reconheceram que o incons-
ciente guarda também momentos não 
vividos ou não vividos por inteiro. Essa 
ausência de tempo, principalmente 
com a dedicação praticamente exclusi-
va ao trabalho, sem desconectar, com a 
disrupção da própria família e de ami-
zades que nos são tão caras, acabam 
nos fazendo um “não consciente” das 
nossas atitudes.

E se nos tornamos um não consciente, 
humanos “automatizados”, o desgosto 

pelo viver irá se apresentar das mais 
variadas formas, principalmente em 
doenças psíquicas que já assolam o 
mundo do trabalho de uma forma abso-
lutamente assustadora.

A expressão “ter foco” tão utilizada no 
âmbito empresarial do trabalho não 
pode ser subvertida à ignorância dos 
arredores da vida. Aqui é necessário co-
lher a lição de vida do filósofo Espino-
za que polia lentes enquanto refletia, 
ou seja, metaforicamente ajustando o 
foco do seu material de trabalho jamais 
ignorou a vizinhança dos acontecimen-
tos. Criar leis no automático ou vivê-las 
sem a necessária reflexão é um desafio 
a ser superado pela sociedade, princi-
palmente ao se tratar das relações de 
trabalho. Se criamos a inteligência arti-
ficial que grosso modo estuda “o pen-
sar de como pensamos”, deixemos essa 
função para as máquinas!

*Por Ricardo Pereira de Freitas Guimarães 
- Advogado, especialista, mestre e doutor 

pela PUC-SP, titular da Academia 
Brasileira de Direito do Trabalho
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*Por Lucas Tavares

Os requerimentos apre-
sentados pelos verea-
dores de Taubaté apre-
sentaram um aumento 

de 24,02% no primeiro semestre 
deste ano – período que marcou 
também o início da nova e atual 
legislatura.

De acordo com o levantamento 
feito pelo jornal Voz do Vale & 
Região, com base nos dados di-
vulgados no portal da Câmara, a 
atual legislatura protocolou, entre 
janeiro e junho, um total de 1.265 
pedidos – o que deu uma média 
de quase sete requerimentos pro-
tocolados diariamente no Legisla-
tivo.

No ano passado, no mesmo pe-
ríodo, a média era de 5,6 reque-
rimentos apresentados na Casa 
de Leis diariamente. Isso porque, 
segundo os dados, foram proto-
colados 1.020 pedidos. Apesar de 
apresentar alta na comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, os números deste ano 
são inferiores quando compara-
dos com o primeiro ano de traba-
lho da legislatura passada.

Na ocasião, após serem eleitos em 
2016, os parlamentares haviam 
apresentado, de janeiro a junho 
de 2017, um total de 1.348 pedi-
dos – número 6,56% maior do que 
o registrado neste ano.

O maior índice em um primeiro 
semestre, porém, aconteceu entre 

janeiro e junho de 2019. Na oca-
sião, foram protocolados 1.955 re-
querimentos, o que deu uma mé-
dia de quase 11 pedidos feitos por 
dia no Legislativo.

Vereadores

Entre os 10 parlamentares que 
mais apresentaram pedidos na 
Câmara no primeiro semestre de 
2021, sete são vereadores que não 
estavam na legislatura passada, 
sendo que seis deles exercem pela 
primeira vez o cargo, além do 
vereador Paulo Miranda (MDB), 
que reassumiu a vereança após fi-
car fora do pleito em 2016. O atual 
presidente da Câmara, Paulo Mi-
randa já foi vereador e assumiu 
a cadeira do Executivo durante o 
afastamento do ex-prefeito Ortiz 
Junior (PSDB).

O parlamentar que mais apresen-
tou requerimentos entre janeiro 
e junho deste ano foi o vereador 
Serginho (PP). De acordo com os 
dados da Câmara, o parlamentar 
protocolou 191 pedidos no perí-
odo. Serginho superou o então 
campeão de requerimentos na 
Câmara, o vereador João Henri-
que Dentinho (PSL), que ficou em 
segundo lugar no ranking, com 
170 requerimentos apresentados.

Moisés Pirulito (PL) – outro vere-
ador que exerce o cargo pela pri-
meira vez – aparece na sequência, 
com 169 requerimentos protoco-
lados.

A lista dos 10 vereadores que mais 

apresentaram requerimentos na 
Casa de Leis ainda é completa por 
Douglas Carbonne (DEM), que 
teve 128 pedidos protocolados, 
seguido por Prof. Edson (PSD), 
com 102, Adriano Coletor Tigrão 
(Cidadania), com 72, Richardson 
da Padaria (DEM), com 70, Elisa 
Representa Taubaté (Cidadania), 
com 68, Paulo Miranda (MDB), 
com 54, e Jessé Silva (PL), com 50.

Na outra parte do ranking, ape-
nas três parlamentares fazem par-
te da nova geração de vereadores 
eleitos em 2020. Talita Cadeirante 
(PSB) aparece em 11º lugar na lis-
ta, com 47 requerimentos, seguida 
de Vivi da Rádio (Republicanos), 
com 43, Alberto Barreto (PRTB), 
com 42, Rodson Lima Bobi 
(PSDB), com 41, Neneca (PDT), 
com 30, Nunes Coelho (Republi-
canos), com 21, Diego Fonseca 
(PSDB), com 19, Luiz Marcelo 
Macedo (MDB- Líder do Governo 
na Câmara), com 16, e Boanerge 
dos Santos (PTB), com 12.

Vale ressaltar que também exis-
tem requerimentos com autoria 
de mais de um vereador. Em ca-
sos assim, a autoria do requeri-
mento é dada a cada parlamentar 
que assinou o documento.

Pesquisa aPonta outros 
aumentos

Além dos requerimentos, a atual 
legislatura apresentou aumento 
na produtividade em outros in-
dicadores da Câmara Municipal, 
na comparação com o primeiro 
semestre de 2020.

Segundo os dados, houve um au-
mento de 59,38% no número de 
projetos de lei ordinária apresen-
tados no Legislativo neste ano. De 
janeiro a junho do ano passado, 
foram 64 PLOs apresentados, en-
quanto que, neste ano, o número 
subiu para 102.

Já os projetos de lei complementar 
tiveram um salto de 55,56%, pas-
sando de 9 para 14 textos apresen-
tados no período. Os projetos de 
resolução apresentaram um au-
mento de 600%. Isso porque, nos 
primeiros seis meses do ano pas-
sado, apenas um texto havia sido 
protocolado. Neste ano, o número 
subiu para sete.

O maior salto percentual, porém, 
aconteceu no número de indica-
ções: 728,57%. De acordo com os 
números da Câmara Municipal 
de Taubaté, foram 28 indicações 
protocoladas na primeira metade 
de 2020. Já neste ano, o número 
evoluiu para 232.

As moções e emendas apresen-
tadas pelos vereadores também 
tiveram aumento significativo 
neste ano, de 22,92% e 30%, res-
pectivamente. No ano passado, os 
parlamentares haviam apresenta-
do 48 moções no primeiro semes-
tre, enquanto que neste ano, no 
mesmo período, foram 59. 

Já em relação às emendas, os da-
dos do Legislativo mostram que 
foram 78 emendas protocoladas 
neste ano contra 60 entre janeiro e 
junho do ano passado.

Legislativo aponta aumento de 24% 
nos requerimentos durante o primeiro semestre

Levantamento feito pela reportagem mostra que, além dos requerimentos, 
também foi registrado crescimento no número de projetos, moções, emendas e indicações

Imprensa CMT
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Pandemia:  vacinação de 
moradores de rua
Em uma ação conjunta, as Secretarias Municipais de 
Desenvolvimento e Inclusão Social (Sedis) e de Saúde 
(SES) iniciaram ontem. terça-feira (20) a vacinação para 
a população em situação de rua de Taubaté.

A vacinação para esse público teve início pelos usuá-
rios do Centro Pop e alguns residentes do Abrigo Ins-
titucional. Foram aplicadas 30 doses da vacina Janssen, 
sendo que a previsão é vacinar cerca de 210 pessoas. 

O imunizante de dose única foi utilizado em razão da 
dificuldade de localizar novamente essa população 
e fazer com que eles retornem para receberem uma 
segunda dose da vacina. Apesar do atendimento hu-
manitário, alguns indivíduos recusaram receber a 
vacina. Marcelo Lacerda (foto ao lado), usuário dos 
serviços do Centro Pop foi o primeiro a receber sua 
dose.

Os setores de Proteção Social Básica e de Proteção So-
cial Especial operam em um cronograma de vacinação 
que segue até a próxima sexta-feira (23). Na quinta e 
sexta-feira, as equipes irão realizar o trabalho de bus-
ca desses moradores de rua. Serão realizadas diversas 
abordagens para todos os esclarecimentos a respeito 
da importância de se imunizar contra a COVID-19.

HERoíSMo 

Bebê é salvo por PM em Taubaté
*Por Lucas Tavares

Nem todo herói 
usa capa. Esta 
frase, bastante co-

nhecida e utilizada para 
reconhecer atos de hero-
ísmo que acontecem no 
dia-a-dia, pôde ser usada 
novamente nesta semana 
em Taubaté. Nesse caso, a 
heroína usava farda.

Na noite da última segun-
da-feira (19), um bebê re-
cém-nascido, que estava 
gravemente engasgado 
foi salvo por uma solda-
do da Polícia Militar em 
Taubaté. Em desespero, a 
mãe do pequeno Benício, 
ao perceber que o bebê 
estava engasgado e com 
dificuldade de respirar, 
levou-o à base do 5º BPM
-I (Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior), no bair-
ro Terra Nova, para pedir 
socorro.

No local, que era o mais 
próximo à sua residência, 
a mãe encontrou a hero-
ína: a soldado Cristine, 
que, coincidentemente, é 
mãe e tem um filho cha-
mado Benício. 

Os policiais já estavam 
em final de expedien-
te, quando atenderam a 
ocorrência. O procedi-
mento de salvamento uti-
lizado pela soldado para 
salvar o bebê é chamado 
de manobra de Heimlich, 
procedimento que é ensi-

nado e treinado constan-
temente na corporação. A 
ação consiste na compres-
são abdominal, capaz de 
desobstruir as vias aéreas 
pela descompressão do 
diafragma.  Em um vídeo 
publicado pelo 5º BPM-I, 
a soldado Cristine come-
morou o que ela chamou 
de um ‘final de expedien-
te inesperado’, com o sal-
vamento do pequeno Be-
nício.“[Fico] muito feliz e 
é muito gratificante tam-
bém. Querendo ou não, 
é uma ocorrência que a 
gente espera um dia en-
frentar. Foi tudo muito 
rápido, meu coração está 
feliz e com a sensação do 
dever cumprido”, disse a 
PM. 

Após desengasgar o 
bebê, tanto a mãe, quanto 
a criança, foram levados 
até a UPA Infantil. Bení-
cio recebeu atendimento 
médico e logo após teve 
alta, não sofrendo ne-
nhum trauma por ter se  
engasgado.

A mãe, Thainá Martins, 
destacou o atendimento 
realizado pela soldado 
Cristine e por toda a equi-
pe da Polícia Militar. “Foi 
maravilhoso [o atendi-
mento dos policiais], [ela] 
foi um anjo enviado por 
Deus. Saíram todos para 
nos socorrer, fizeram ele 
soltar o leite que estava 
engasgado e logo após 
nos levaram rapidamente 
para a UPA”, finalizou.

Ato de 
heroísmo 
aconteceu 
na noite 

da última 
segunda-
feira (19), 

em frente à 
Companhia 
da Polícia 
Militar no 

bairro Terra 
Nova; bebê 
não sofreu 
traumas

após  a 
prestação
de socorro

Mais de 1,2 mil 
reclusos da Se-
cretaria da Ad-

ministração Penitenciária 
(SAP) no Vale do Paraíba 
terão a chance de concluir 
os estudos nos ensinos 
fundamental e médio por 
meio do Exame Nacio-
nal para Certificação de 
Competências de Jovens 
e Adultos (Encceja) para 
Pessoas Privadas de Li-
berdade (PPL). Ao todo, 
foram inscritos 1.263 re-
educandos de 10 unida-
des prisionais da região 
do Vale do Paraíba, entre 
elas o Centro de Deten-
ção Provisória (CDP) de 
Taubaté.

Em todo o Estado de São 
Paulo, 25.811 presos estão 
inscritos para a prova. 
Realizado pelo Institu-
to Nacional de Ensino e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, o Encceja 
PPL serve para certificar, 
de forma mais ágil, par-
ticipantes que não pude-
ram ou tiveram dificulda-
des em finalizar o ensino 
regular na idade apro-
priada para cada nível.   

A finalização desta etapa 
escolar é uma porta de 
entrada para o ingresso 
dos reeducandos no en-
sino superior, em cursos 
profissionalizantes e em 
oportunidades de empre-
go dentro do sistema pri-
sional,e principalmente, 
quando em liberdade.    

As provas irão ocorrer 
nos dias 13 e 14 de outu-
bro. O primeiro dia será 
destinado aos internos 
que pretendem se formar 

no ensino fundamental e 
contará com tópicos de 
Línguas Portuguesa e 
Estrangeira Moderna, Ci-
ências Naturais, Matemá-
tica, Artes, Educação Físi-
ca, História, Geografia e 
Redação.    Já no segundo 
dia, os candidatos à con-
clusão do ensino médio 
irão responder questões 
sobre Linguagens, Códi-
gos e suas Tecnologias, 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias, Ciências da 
Natureza e suas Tecno-
logias, Matemática e suas 
Tecnologias e Redação.     

Para obter o certificado, o 
participante deve atingir 
o mínimo de 100 pontos 
em cada uma das áreas 
de conhecimento e o mí-
nimo de cinco pontos na 
prova de redação, adicio-
nalmente à nota mínima 
das matérias de cada mó-
dulo.     

O exame também gera 
remição de pena aos par-
ticipantes que atingirem 
nota para a certificação. 

As unidades do Vale ins-
critas são: Centro de De-
tenção Provisória (CDP) 
de Taubaté, CDP de Ca-
raguatatuba, Centro de 
Progressão Penitenciá-
ria (CPP) de Tremembé, 
Centro de Ressocializa-
ção Feminino de São José 
dos Campos, Penitenciá-
ria 1 de Tremembé, Peni-
tenciária 2 de Tremembé, 
Penitenciária Feminina 
1 de Tremembé, Peni-
tenciária Feminina 2 de 
Tremembé, Penitenciária 
1 de Potim e a Penitenci-
ária 2 de Potim.

opoRtunidAdE

Região: Detentos participam de exame 
para conclusão dos estudos   

Centenas de 
Reeducandos 

do Centro 
de Detenção 
Provisória 
(CDP) de 

Taubaté estão 
entre os 

participantes 
do exame

para pessoas 
privadas de 
liberdade
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Ao todo, a LUASA SPORTS conquistou 14 medalhas na competição

SEEL: capacitação 
de professores

Foi realizado na última semana, no Ginásio 
do Emecal, uma capacitação de mini han-
debol em conjunto com os professores da 
SEEL (Secretaria de Esportes e Lazer) que 
participam dos projetos sociais do Progra-
ma Comum Unidade em Ação (PCUA). 

O projeto foi uma iniciativa do time de 

Handebol Taubaté, visando capacitar os 
professores da SEEL para quando retor-
narem as atividades, eles possam utilizar 
o handebol durante as suas aulas, dando 
assim maiores ferramentas aos profissio-
nais.

A ação visa também ampliar e melhorar a 
prática do handebol, especialmente den-
tro dos programas organizados pelo De-
partamento Social da SEEL. Este trabalho 
foi o primeiro das muitas ações  que ainda 
estão previstas, sendo que, uma capacita-

ção com os demais professores também 
está prevista no planejamento.

HAndEBol

Divulgação

AtlEtiSMo

Taubaté conquista medalhas 
no Paulista Sub20

Foi disputado no úl-
timo fim de sema-
na em São Paulo 

o Campeonato Paulista 
Sub 20 de Atletismo. A 
edição 2021 da tradicio-
nal competição aconte-
ceu na pista do Centro 
Olímpico.

A equipe LUASA 
SPORTS marcou pre-
sença representando a 
cidade de Taubaté, ob-
tendo importantes resul-
tados para o esporte do 
município. Com atletas 
disputando provas de 
velocidade, fundo, lan-
çamentos e arremessos, 
a equipe conquistou um 
total de 14 medalhas.

No masculino, os cam-
peões foram Bryan Bar-
rios no lançamento de 
martelo, Enzo Barros 
nos 100m rasos, Matheus 
Carvalho no Lançamen-
to de Disco e no Arre-
messo de Peso, e Cauê 
Brasílio nos 10.000m da 
macha Atlética. 

Os meninos também 

conquistaram medalhas 
de bronze nas provas de 
Arremesso de Peso com 
Murilo Cioffi, nos 800m 
rasos com João Victor 
Frediani, e nos 5000m 
com Pedro Moraes.

No feminino, o ouro 
foi ganho por Gabrie-
la Andrade nos 5000m. 
Beatriz Cavalcanti foi 
prata nos 1500m, prova 
onde Viviane Salvador 
conquistou o bronze. 
Entre as meninas, Ga-
briela Andrade também 
conquistou a prata nos 
3000m rasos. Marcela 
Frediani nos 400m e Ka-
thelyn Veloso nos 800m 
subiram ao pódio na ter-
ceira posição.

Nas disputas por equi-
pes no naipe Masculino, 
a LUASA SPORTS foi a 
grande campeã com 100 
pontos. Na disputa por 
equipes no Feminino, a 
LUASA foi a 5ª coloca-
da. Na disputa Geral por 
Equipes, a equipe tauba-
teana foi a 2ª colocada 
com 151 pontos.

FutEBol AMAdoR

Liga institui o Dia do Torcedor do 
Futebol Amador

Maxxsports

Data será celebrada no dia18 de novembro, quando foi fundada a Liga 
Municipal de Futebol 

A paixão dos torce-
dores pelas suas 
equipes do fute-

bol amador da cidade de 
Taubaté será recompen-
sada. A Liga Municipal 
de Futebol do município 
instituiu uma data come-
morativa para homenage-
ar o amor e o carinho que 
os torcedores sentem por 
seus times. “O que seria do 
futebol sem os torcedores, 
seja dos times profissio-
nais ou amadores. Pensan-
do nisso, a Liga instituiu a 
partir desse ano o Dia do 
Torcedor do Futebol Ama-
dor de Taubaté. O dia 18 
de novembro, data come-
morativa da fundação da 
Liga, no ano de 1942 foi o 
dia escolhido”, disse Die-
go Magalhães, presidente 
da Liga Municipal de Fu-
tebol. 

Além da instituição da 
data, a Liga planeja tam-
bém que a homenagem 
passe a integrar o calen-
dário oficial de eventos da 
cidade de Taubaté. 

“Solicitei ao vereador Die-
go Fonseca a inclusão des-
ta data no calendário do 
município, e ele me disse 
que em virtude da mudan-
ça na lei, são necessários 
três eventos anuais conse-
cutivos ou cinco alterna-
dos para que a data seja 
incluída no calendário ofi-
cial e o evento possa rece-
ber emendas impositivas. 
A partir desse ano teremos 
eventos com os torcedores 
dando continuidade em 
2022 e 2023 e em seguida, 
em 2024, iremos solicitar 
que a data seja incluída no 
calendário de eventos ofi-
ciais da cidade”, destacou 
Diego Magalhães.

A criação do Dia do Tor-
cedor do Futebol Ama-
dor de Taubaté foi cele-
brada pelo presidente da 
Liga, que acredita que a 
homenagem terá grande 
significado para o futebol 
taubateano. “Vejo como 
um ponto muito positivo 
na história da Liga e dos 
torcedores que tem uma 

paixão inexplicável pelo 
seu time do futebol ama-
dor, o torcedor que todo 
domingo acompanha seu 
time com paixão, muita 
adrenalina, e que apenas 
o torcedor sabe explicar. 
Deixo aqui meu aplauso 
para todos torcedores que 
carregam seu time no co-
ração”, concluiu o presi-
dente.

. Reunião – A Liga 
Municipal de Futebol 

de Taubaté realiza 
amanhã (22) duas reuniões 
para debater a retomada 
das competições cidade. 
A primeira reunião será 
com os times filiados a 

entidade, e a segunda com 
representantes das equipes 
que estavam disputando 
o Torneio Renato Braga 
2020, competição que foi 
paralisada em março do 
ano passado em virtude 

da pandemia.

Divulgação
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Prefeitura MuniciPal  de taubaté
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DECRETO Nº  15.065,  DE 20  DE JULHO  DE 2021 
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, área de terreno necessária à melhoria de sistema 
viário  
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo administrativo nº 14.219/2021, 
D E C R E T A: 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública , para fins de desapropriação e para melhoria de sistema viário, 
por via amigável ou judicial área de terreno localizada à Avenida Granadeiro Guimarães, n. 46- Centro, 
nesta cidade, conforme descrição abaixo:  
Propriedade de: Mitra Diocesana de Taubaté cadastrada na Prefeitura Municipal de Taubaté sob os BC 
Nº: 1.3.002.001.002 
“Área com frente para a Av. Granadeiro Guimarães, com início no ponto 01 localizado na intersecção do 
alinhamento da Av. Granadeiro Guimarães com a Rua Joaquim Tavora, deste ponto segue em linha reta 
medindo 3,82m acompanhando a intersecção da Av. Granadeiro Guimarães com a Rua Joaquim Tavora, 
até o ponto 02, deste ponto deflete a esquerda e segue em linha reta medindo 7,37m acompanhando o 
alinhamento da Rua Joaquim Tavora até o ponto 03, confrontando neste trecho com a Rua Joaquim 
Tavora, deste ponto deflete à esquerda e segue em curva que se projeta a esquerda com raio 6,35m e 
desenvolvimento de  9,37m até atingir o ponto 04, daí segue em linha reta medindo 10,92m até o ponto 
05, daí deflete a direita em uma curva que se projeta a direita com raio de 22,36m e desenvolvimento de 
8,39m até o ponto 06, confrontando nestes trechos com o remanescente da Área, de propriedade de Mitra 
Diocesana de Taubaté, daí deflete esquerda em linha reta medindo 17,39m acompanhando o alinhamento 
da Av. Granadeiro Guimarães até o ponto 07, daí deflete esquerda em linha reta medindo 8,52m 
acompanhando o alinhamento da Av. Granadeiro Guimarães até o ponto 01, ponto este que dá início a 
referida descrição, encerrando com área de 79,25m² e perímetro de 64,02m. 
Art. 2º A área de que trata o art. 1º está caracterizada na planta Desap 01/2021 SMU.  
Art. 3º As despesas com a execução do presente decreto, onerarão a verba orçamentária própria. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 20 de  julho  de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
LÚCIO FÁBIO ARAÚJO 
Secretário de Planejamento 
TIAGO OLIVEIRA DIAS 
Secretário de Mobilidade Urbana 
Publicado na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 20 de julho de 2021. 
ADRIANO VITERBO DE SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo 
 
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO - ATA Nº. 0421/2020 
ALTERAÇÃO DE GESTOR 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: BELLA’S 
GRÁFICA EIRELI - ME PROCESSO: 22.646/20 ASSINATURA: 19/07/2021 OBJETO: ALTERAR 
A CLÁUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CELEBRADA EM 08/09/2020 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 99/20 
FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL Nº. 
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 

 
EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0697/2017  
REAJUSTE DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: HCON 
ENGENHARIA LTDA. PROCESSO: 18.028/2017 ASSINATURA: 20/07/2021 OBJETO: 
REAJUSTAR TOMANDO COMO BASE DE CÁLCULO O IPC/FIPE NOS PERÍODOS DE 10/2017 A 
09/2018 (3,446580%), 10/2018 A 09/2019 (3,285930%) E 10/2019 A 09/2020 (4,353700%) O 
CONTRATO CELEBRADO EM 27/10/2017, ORDEM DE SERVIÇO DE 07/11/2017, ADITADO 
(11,736%) E SUPRIMIDO (2,914%) SIMULTANEAMENTE EM 03/04/2019, PRORROGADO EM 
03/05/2019 E 08/11/2019, REAJUSTADO EM 28/01/2020 (3,446580%), PRORROGADO EM 
07/02/2020, 08/05/2020 E 07/08/2020, ADITADO (8,786%) E SUPRIMIDO (2,528%) 
SIMULTANEAMENTE EM 08/10/2020, PRORROGADO EM 08/12/2020, PRORROGADO E 
ALTERADO EM 08/02/2021 E PRORROGADO EM 07/06/2021 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº. 01/17 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO ARTIGO 65 INCISO 
II ALÍNEA “D” DA LEI FEDERAL Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES. 

 
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 0839/2016 
REAJUSTE DE ADITAMENTO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADA: CONSÓRCIO 
TAUBATÉ PROCESSO: 42.570/15 ASSINATURA: 20/07/2021 OBJETO: REAJUSTE DE VALOR 
DO 5º TERMO ADITIVO CELEBRADO EM 30/06/2021, COM EFEITOS RETROATIVOS, SOBRE 
AS MEDIÇÕES REALIZADAS CONFORME IPC-FIPE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 A 
NOVEMBRO/2019 NO PERCENTUAL DE 3,50185% E DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020 
NO PERCENTUAL DE 5,79333% VALOR: R$ 38.635,06 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA INTERNACIONAL Nº. 13/15 FUNDAMENTO LEGAL: EM FACE DO PERMITIDO NO 

ARTIGO 65 INCISO II ALÍNEA “D” DA LEI FEDERAL  Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E 
SUAS ALTERAÇÕES. 

 
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ CONTRATADO: PRADO 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES EIRELI PROCESSO: 
29.432/2021 ASSINATURA: 20/07/2021 OBJETO: AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS E 57 (CINQUENTA E SETE) 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA VALOR: 
R$ 172.100,00 VIGÊNCIA: 12 MESES (GARANTIA) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
220/20  PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº. 40.255/20 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO 
COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS 
REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 
8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 ALTERADA PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES 147/14 E 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE 
PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.  

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: GEMEDICAL DO 
BRASIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA PROCESSO: 27.940/2021 ASSINATURA: 20/07/2021  
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO INSUMOS DE ESTOMIAS (KIT IRRIGAÇÃO E SPRAY 
REMOVEDOR) VALOR ESTIMADO:  R$ 12.839,99 VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0133/2021 
PROPONENTE: 01 FUNDAMENTO LEGAL: DE ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA 
LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 
13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 
13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, 
ALTERADA PELAS LEIS COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, 
E, SUBSIDIARIAMENTE PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DETENTORA: CRISTÁLIA 
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS  LTDA  PROCESSO: 25.989/2021 ASSINATURA: 
20/07/2021 OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FENTANILA, SAL CITRATO 0,05 MG/ML 
VALOR ESTIMADO: R$ 825.000,00 VIGÊNCIA: 06 (SEIS) MESES MODALIDADE: PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 0125/2021 FUNDAMENTO LEGAL: DE 
ACORDO COM AS NORMAS EMANADAS DA LEI FEDERAL 10.520/02 E SEUS ATOS 
REGULAMENTADORES, DO DECRETO MUNICIPAL 13.409/14, ALTERADO PELO DECRETO 
MUNICIPAL 14.723/20, DOS DECRETOS MUNICIPAIS 13.317/14 E 13.377/14, DA LEI FEDERAL 
8666/93, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06, ALTERADA PELAS LEIS 
COMPLEMENTARES 147/14, 155/16, EM SUAS REDAÇÕES ATUAIS, E, SUBSIDIARIAMENTE 
PELO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 

 
EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: REDE CIDADE DE COMUNICAÇÃO E CIDADANIA – TV 
CIDADE PROCESSO: 28.869/21 ASSINATURA: 20/07/21 OBJETO: PARCERIA DESTINADA A 
PRODUÇÃO DE FILMES INSTITUCIONAIS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM 
DEFICIENCIA, MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDA 
PARLAMENTAR Nº. 122.19 VALOR DO REPASSE: R$ 10.000,00 VIGÊNCIA: 4 MESES 
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO FUNDAMENTO: LEI 
FEDERAL Nº. 13.019/14, EM SUA REDAÇÃO ATUAL E DEMAIS DISPOSIÇÕES 
REGULAMENTARES APLICÁVEIS A ESPÉCIE.  

 
LEI Nº  5645, DE 19 DE JULHO DE 2021  
Autoria: Prefeito Municipal 
Dispõe sobre a concessão de uso a título oneroso de imóveis da propriedade da Universidade de Taubaté. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica a Universidade de Taubaté autorizada a outorgar a concessão de uso a título oneroso dos 
seguintes imóveis: 
I - Matrícula nº 34.242 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté, com a seguinte transcrição de 
identificação do imóvel: 
Terreno situado entre a Praça Monsenhor Silva Barros e prolongamento da Rua Visconde do Rio Branco, 
Rua Gastão Câmara Leal e Rua Duque de Caxias, nesta cidade, cujas características e confrontações são as 
seguintes: de um lado, por uma linha de 64,90m, confronta com a Praça Mons. Silva Barros, daí segue por 
uma linha quebrada, tendo no primeiro lance 109,00m e no segundo 40,00m, sempre confrontando com o 
prolongamento da Rua Visconde do Rio Branco, desse ponto, segue por uma linha de extensão de 95,50m, 
onde confronta com a Rua Gastão Câmara Leal; daí, segue por uma linha de extensão de 170,50m, onde 
confronta com a Rua Duque de Caxias, finalmente atingindo o ponto de partida, segue por uma linha 
quebrada de 5,50m, onde confronta com a Praça Mons. Silva Barros, encerrando a área de 11.800,00m². 
II - Matrículas nº 62.327 e 65.163 do Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté, com as seguintes 
transcrições de identificação do imóvel: 
a) Prédio n° 117 e seu respectivo terreno localizado no centro, nesta cidade; com frente para a Praça Félix 
Guisard (antiga Praça da Estrela) de propriedade da Companhia Taubaté Industrial, assim caracterizado: - 
Inicia-se o perímetro no ponto A, ponto esse situado na junção da Rua Benjamin Constant e Praça Felix 
Guisard, defletindo à direita com um ângulo de 136°, seguindo em linha reta com 34,60m de frente para a 
referida praça, até atingir o ponto B, deflete novamente à direita com ângulo de 112°, seguindo em linha 
reta, com 29,30m, de frente para a Rua Padre Diogo Antônio Feijó, até atingir o ponto C, defletindo ainda 
à direita com ângulo de 114°, seguindo em linha reta com 139,20m, confrontando com a área  
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Edital de Proclamas de Taubatéremanescente já desmembrada da Gleba D, até atingir o ponto D, onde deflete novamente à direita com 

ângulo de 90°, seguindo em linha reta com 55,20m de frente para a Avenida Tiradentes até atingir o ponto 
E, desse ponto deflete à direita com ângulo de 88° até atingir o ponto F, na junção da Avenida Tiradentes 
com Benjamim Constant, onde mede 2,00m, segue em linha reta 130,40m de frente para a Rua Benjamin 
Constant, até atingir o ponto A onde iniciamos, e encerramos a presente descrição, perfazendo uma área 
total de 7.702,62m², e edificações com 7.237,40m², cadastrado na Prefeitura Municipal local sob BC n° 
11.009.001.001; 
b) Área remanescente do imóvel n° 117, e respectivo terreno (Quadra D), situado na Praça Felix Guisard, 
BC n° 11.009.007.001, parte já fracionada da referida área, sob designação de área B, BC n° 
11.009.006.001, e área 3 do complexo CTI, BC n° 11.009.004.001, encerrando uma área total de 
6.651,98m² e edificações de 6.477,60m², nesta cidade; inicia-se o perímetro no ponto A, ponto esse 
situado na junção da Rua Padre Diogo Antonio Feijó e área de propriedade da Universidade de Taubaté, 
segue defletindo à direita com um ângulo de 66°, em curva com uma distância de 80,80m, de frente para a 
referida rua, até atingir o ponto B, defletindo a direita, com um ângulo de 115°, segue em linha reta com 
uma distância de 26,80m, com frente para a Rua Vicente da Costa Braga, até atingir o ponto C, novamente 
deflete à direita com um ângulo de 85°, e uma distância de 32,00m, confrontando com o imóvel da 
Prefeitura Municipal de Taubaté, prédio n° 59, até atingir o ponto D, desse ponto deflete à esquerda, com 
um ângulo de 274°, seguindo em linha reta, com uma distância de 75,10m, confrontando com imóveis da 
Prefeitura Municipal de Taubaté, prédio n° 59, e da Companhia Taubaté Industrial CTI (ou quem de 
direito), até atingir o ponto E, deflete à direita, com um ângulo de 95° e uma distância de 43,10m, com 
frente para a Avenida Tiradentes, até atingir o ponto F, defletindo novamente à direita, com um ângulo de 
85°, segue em linha reta com uma distância de 139,20m, confrontando com imóvel de propriedade da 
Universidade de Taubaté, até atingir o ponto A, onde iniciamos e encerramos a presente descrição. 
Art. 2º As concessões dos referidos imóveis descritos no art. 1º, incisos I e II, serão outorgadas por 
período de até 15 anos. 
Parágrafo único. Havendo interesse público e observada a legislação em vigor, as concessões poderão ser 
prorrogadas por igual período uma única vez.  
Art. 3º As concessões previstas nesta Lei serão outorgadas mediante certame licitatório, observada a 
legislação aplicável à matéria, especialmente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
posteriores. 
Parágrafo único. Serão realizados certames distintos e específicos para os imóveis previstos no art. 1º, 
incisos I e II.  
Art. 4º Compete ao poder concedente: 
I - realizar os certames licitatórios para efetivar as concessões previstas nesta Lei; 
II - fiscalizar permanentemente os imóveis objeto das concessões; 
III - aplicar as penalidades legais, contratuais e as desta Lei;  
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei e as do contrato. 
Parágrafo único. Será elaborado pelo poder concedente e Pró-Reitoria de Administração os respectivos 
termos de referência para a realização do procedimento licitatório, podendo contemplar a concessão com 
contrapartida das concessionárias relativas à realização de benfeitorias dos imóveis objeto da concessão. 
Art. 5º São encargos da concessionária: 
I - zelar pela conservação do bem imóvel vinculado à concessão, mantendo-o em perfeitas condições de 
uso e funcionamento; 
II - pagar ao poder concedente os valores correspondentes à outorga da concessão;  
III - permitir aos agentes da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às 
instalações do imóvel em concessão. 
§ 1º As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições 
de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros 
contratados pela concessionária e o poder concedente.  
§ 2º As concessionárias serão responsáveis por qualquer reforma, ampliação e conservação das edificações 
e instalações objeto da concessão que se fizerem necessárias durante a vigência do contrato, devendo 
assumir o compromisso de devolvê-las à Universidade, quando resolvido ou extinto o contrato, em 
perfeitas condições de uso e funcionalidade, sem direito a indenização, seja a que título for. 
§ 3º As concessionárias poderão ceder ou sublocar parte dos imóveis objeto das concessões, nos limites 
previstos no edital, mediante prévia autorização do poder concedente, submetendo-se à responsabilidade 
solidária. 
Art. 6º Esta Lei será regulamentada pela Pró-Reitoria de Administração no que couber. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Prefeitura Municipal de Taubaté, 19 de julho de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais, 19 de julho de 2021. 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo  
 
LEI Nº  5646 , DE 19  DE JULHO  DE 2021  
Autoria: Vereador Adriano Coletor Tigrão e Vereadora Talita Cadeirante 
Dispõe sobre a disponibilização de informações referentes aos Conselhos Municipais de Taubaté no sítio 
de internet da Prefeitura Municipal. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a disponibilização de informações referentes aos Conselhos Municipais de 
Taubaté no sítio de internet da Prefeitura Municipal. 
Art. 2º O artigo 9º da Lei nº 5.368, de 1º de dezembro de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso IX e 
suas alíneas com a seguinte redação: 
“Art. 9º... 
… 
IX - composição e atividades dos Conselhos Municipais, tais como: 
a) nome completo dos conselheiros, titulares e suplentes, com as respectivas funções; 

b) telefone e endereço eletrônico de cada Conselho Municipal; 
c) calendário anual com as datas das reuniões ordinárias; e 
d) horário e endereço do local de realização das reuniões.” 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura Municipal de Taubaté,  19 de julho de 2021, 382º da Fundação do Povoado e 376º da elevação 
de Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
Prefeito Municipal 
Publicada na Secretaria de Governo e Relações Institucionais,  19 de julho de 2021. 
ADRIANO VITERBO SOUZA DA SILVA JUNIOR 
Secretário de Governo e Relações Institucionais 
PAULO DE TARSO CABRAL COSTA JUNIOR 
Diretor do Departamento Técnico Legislativo  
 
PORTARIA   Nº 852,   DE 20  DE JULHO  DE  2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
NOMEAR FERNANDO AMÂNCIO DE CAMARGO– RG 19.345.788-X, para o  cargo de provimento 
em comissão,  de Secretário de Administração e Finanças, subordinado à Secretaria de Administração e 
Finanças, constante da Lei Complementar nº 236, de 21 de dezembro de 2010 e suas alterações. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, 20 de julho de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da elevação de 
Taubaté à categoria de Vila. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PORTARIA SES Nº 77,  DE 20 DE JULHO DE 2021.  
MARIO CELSO PELOGGIA, SECRETÁRIO  DE  SAÚDE,  no uso de suas atribuições e com 
fundamento no art. 2º do Decreto 13.123 de 26 de Setembro de 2013. 
RESOLVE:  
Tornar nula e consequentemente sem efeito a Portaria SES nº. 17, de 18 de janeiro de 2021. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 20 de Julho de 2021, 382º da fundação do Povoado e 376º da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
DR. MARIO CELSO PELOGGIA 
SECRETÁRIO DE SAÚDE 
 
PORTARIA SEEL Nº 006,  DE 19 DE JULHO DE 2021. 
LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI, SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER, no uso de suas 
atribuições legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída à servidora CAMILA ERIKA DOS SANTOS – matrícula 30948, a incumbência 
de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir a servidora JULIANA MARIANO 
COSTA – matrícula 24626, no período de 12/07 a 10/08/2021, por motivo de férias regulamentares, 
fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de Julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
LUCAS ALCÂNTARA DOMINONI 
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER 
 
PORTARIA SEED Nº. 137, DE 20 DE JULHO 2021 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais, 
R E S O L V E: 
I – Considerar cessados os efeitos da Portaria nº 176, de 18 de janeiro de 2019, no que tange o afastamento 
junto à Secretaria de Educação do servidor NICOLAS RODRIGUES NUNES BESSA, matrícula nº 
42.936, a contar de 25/06/2021. 
II – Considerar designado o servidor supracitado, a contar de 25 de maio de 2021, para o exercício da 
função gratificada de PROFESSOR COORDENADOR, conforme disposto na Lei Complementar nº 
180, de 21 de dezembro de 2007, subordinado à Secretaria de Educação. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 20 de julho de 2021, 382° da fundação do Povoado e 376° da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
GABRIELA ANTONIA CORRÊA DA SILVA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 
 
PORTARIA SEO  Nº 61, DE 20 DE JULHO DE 2021 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída ao servidor DEREY WILLIANS DIAS DOS SANTOS – matricula 40419, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor HÉLIO 
ROBERTO DE LIMA – matricula 39389, no período de 14 a 28/06/2021, por motivos de férias 
regulamentares, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 20 de Julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila. 
 
PORTARIA SEO  Nº 62, DE 20 DE JULHO DE 2021 
RODRIGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, SECRETÁRIO DE OBRAS, no uso de suas atribuições 
legais, 
R E S O L V E: 
Considerar atribuída ao servidor THIAGO TAMIRES PEREDA DOS SANTOS – matricula 29215, a 
incumbência de, cumulativamente e sem prejuízo de suas vantagens, substituir o servidor SAULO 
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HENRIQUE JACOT – matricula 30343, no período de 15/06/21 a 04/07/2021, por motivos de férias 
regulamentares, respondendo  pela Área Industrial, fazendo jus à diferença de vencimentos. 
Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 20 de Julho de 2021, 382ª da fundação do Povoado e 376ª da 
elevação de Taubaté à categoria de Vila 
 
PROCESSO Nº.  35.957/21 
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/20 
D E S P A C H O: Autorizo a aquisição de peças e acessórios automotivos, constante do presente 
processo, a favor da empresa: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI EPP, no valor total de R$ 80,00 
(Oitenta reais); 
G.P, aos 16/07/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 35.283/21 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 91/21 
D E S P A C H O :  Ratifico o objeto do presente processo em favor da firma AORTA 
COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA., o único item, concedendo à Prefeitura Municipal de Taubaté 
um desconto de 67% (sessenta e sete por cento) sobre seus custos internos baseados na tabela de preços do 
Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo e 13% (treze por cento) sobre serviços 
externos de produção e outros, incumbidos a terceiros, com a intermediação da agência e sobre serviços 
especiais externos, conforme artigo 2º inciso II da lei 14.124/21. 
G.P., aos 19/07/2021 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
Obs.: Publicar novamente por ter saído sem correção. 
 
PROCESSO Nº. 34.643/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 48/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material de limpeza, constante do presente processo, a favor 
das empresas:ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI,no valor de R$ 2.733,42 (Dois mil 
setecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos); C. C. M. – COMERCIAL CREME 
MARFIM LTDA, no valor de R$ 261,15 (Duzentos e sessenta e um reais e quinze centavos); TERRAO 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 565,44 (Quinhentos e sessenta e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos); NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME,no valor de R$ 
1.830,00 (Um mil oitocentos e trinta reais);Y. R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 
EIRELI, no valor de R$ 2.752,15 (Dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos); 
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP,no valor de R$ 39,22 (Trinta e nove reais e vinte e dois 
centavos); SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAIS LTDA, no 
valor de R$ 738,92 (Setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos); MULTISUL 
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, no valor de R$ 654,31 (Seiscentos e cinquenta e quatro reais e 
trinta e um centavos); ADRIANA ROCHA FREITAS – ME no valor de R$ 159,90 (Cento e cinquenta e 
nove reais e noventa centavos); BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI no valor de 
R$ 252,20 (Duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). Totalizando em R$ 9.986,71 (Nove mil 
novecentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos); 
G.P, aos 14/07/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO Nº. 35.421/21 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 49/20 
D E S P A C H O:  Autorizo a aquisição de material de expediente, constante do presente processo, a 
favor das empresas: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI,no valor de R$ 11,02 (Onze 
reais e dois centavos); NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME,no valor de R$ 36,00 (Trinta e 
seis reais);LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI, no valor de R$ 1.177,94 (Um mil cento e setenta e sete 
reais e noventa e quatro centavos);DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA 
EIRELI, no valor de R$ 722,85 (Setecentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos);JC DA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO - ME,no valor de R$ 17,20 (Dezessete reais e vinte  
centavos);ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA,no valor de R$ 
78.408,00 (Setenta e oito mil quatrocentos e oito reais);CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE 
PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI, no valor de R$ 436,50 (Quatrocentos e trinta e seis reais e 
cinquenta centavos);LC COMERCIAL EIRELI - EPP,no valor de R$ 167,60 (Cento e sessenta e sete 
reais e sessenta centavos);RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EIRELI, no valor de R$ 775,10 
(Setecentos e setenta e cinco reais e dez centavos);BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - 
EIRELI,no valor de R$ 80,80 (Oitenta reais e oitenta centavos)MP3 DISTRIBUIÇÃO E 
IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR - EIRELI, no valor de R$ 610,70 
(Seiscentos e dez reais e setenta centavos). Totalizando em R$ 82.443,71 (Oitenta e dois mil quatrocentos 
e quarenta e três reais e setenta e um centavos); 
G.P, aos 15/07/2021 
JOSÉ ANTÔNIO SAUD JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Taubaté informa que se acham abertos os pregões eletrônicos  abaixo, junto ao 
respectivo Departamento de Compras. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3621.6022, ou à Praça 
Felix Guisard, 11 – 1º andar - Centro, mesma localidade, das 08hs às 12hs e das 14hs às 18hs, sendo R$ 
38,20 (Trinta e oito reais  e vinte  centavos) o custo de cada edital, para retirada na Prefeitura. Os editais 
também estarão disponíveis sem custos, pelo site desta Municipalidade, www.taubate.sp.gov.br, e pela 
plataforma eletrônica do ComprasBR www.comprasbr.com.br.  
 
Pregão eletrônico Nº 123/21 – Edital I, que cuida da aquisição de medicamentos demandados por força 
judicial, com encerramento dia 04.08.21 às 08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço 
eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 165/21, que cuida do registro de preços para eventual aquisição de medicamentos 
(diversos IV), por um período de 12 (doze) meses, improrrogáveis, com encerramento dia 04.08.21 às 
08h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 162/21, que cuida da aquisição de teste de gravidez e termômetro digital 
infravermelho, com encerramento dia 04.08.21 às 14h30.  A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço 
eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
Pregão eletrônico Nº 170/21, que cuida da contratação de empresa especializada em realização e 
reavaliação de cálculos atuarial ao regime próprio de previdência, por um período de 12(doze) meses, 
prorrogável a critério da Municipalidade de acordo com a Lei, com encerramento dia 04.08.21 às 14h30.  
A sessão pública ocorrerá no seguinte endereço eletrônico: www.comprasbr.com.br. 
 
PMT, aos 20.07.2021. 
JOSÉ ANTONIO SAUD JÚNIOR - Prefeito Municipal. 
 
Taubaté, 19 de Julho de 2021 
Convocação 
 Reunião Extraordinária 
A Diretoria do CAE Através desta, vem convocar todos os membros do Conselho de Alimentação Escolar 
da Cidade de Taubaté, para a Reunião Ordinária que ocorrerá em 23 de Julho de 2021, com inicio 
programado as 09:00hs em primeira chamada e as 09:15hs em segunda chamada. Estaremos realizando a 
Reunião Online (APP) ZOOM por motivo da Pandemia Covid19 na Cidade de Taubaté. 
Por sua vez, a Reunião tratará das seguintes Pautas: 
• Ofício SEED nº 149/2021- Prestação de Contas -2020  
 
• Processo: 12417/ 2020 
Poderão ser debatidos outros assuntos conforme manifestada Urgência. 
Desde já Agradeço a todos. 
                                João Carlos Moreno Gomes 
                                      Presidente do CAE 
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UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 

EDITAL R Nº 04/2021 
 

INSCRIÇÃO PARA CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E 
TÍTULOS, PARA PROVIMENTO DO CARGO DE 

PROFESSOR AUXILIAR NÍVEL I DA UNIVERSIDADE DE 
TAUBATÉ - UNITAU 

 
A Professora Doutora Nara Lucia Perondi Fortes, Reitora da 
Universidade de Taubaté, no uso de suas competências, nos termos da 
Lei Complementar n° 248/2011, das Deliberações do Conselho 
Universitário - Consuni nº 044/2011 e do Conselho de Ensino e 
Pesquisa - Consep nº 066/11, TORNA PÚBLICA a abertura de 
Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargo, em 
caráter efetivo e sob o regime jurídico do funcionalismo público 
municipal, na classe de Professor Auxiliar - Nível I, padrão MS/1, 
para o cumprimento de atividades no magistério superior.  O presente 
Edital será publicado na íntegra no jornal local “Voz do Vale”, órgão 
oficial de publicações da Unitau nos dias 17, 20 e 21/07/2021, o seu 
extrato, no Diário Oficial do Estado, no dia 17/07/2021, e na internet - 
site  www.unitau.br/concursos. Todas as etapas referentes a este 
Concurso Público obedecem ao Protocolo de Biossegurança Covid-19 
(POP Cecon nº 001 – Orientações de Prevenção à Covid-19 para 
Concurso). 
 
1- DAS VAGAS 
1.1 Quadro demonstrativo:  
 

Área 

Unidade de 
Ensino 

Matérias/Grupos 
de Disciplinas 

Exigências 
mínimas V

ag
as

 

Departamento 

B
IO

C
IÊ

N
C

IA
S 

Medicina 

Cosmetologia e 
Formulações 
Cosméticas; 
Epilação; 
Introdução à 
Estética e 
Cosmética; 
Introdução à 
Estética Facial. 
 

Graduação 
em:  
Tecnologia 
em Estética e 
Cosmética ou 
Biomedicina, 
ou 
Enfermagem, 
ou Farmácia, 
ou 
Fisioterapia 
ou 
Odontologia. 
 

 
01 

Psicologia 

Fundamentos dos 
Processos 
Diagnósticos; 
Técnicas de 
Exame 
Psicológico I: 
Instrumentos 
Psicométricos; 
Técnicas de 
Exame 
Psicológico II: 
Instrumentos 
Psicométricos; 
Técnicas de 
Exame 
Psicológico III: 
Instrumentos 
Projetivos; 
Técnicas de 
Exame 
Psicológico IV: 
Instrumentos 
Expressivos; 
Psicodiagnóstico; 
Técnicas de 
Observação e 
Entrevista. 
 

Graduação 
em: 
Psicologia 

01 

 
1.2 Da carga horária semanal:  
Mínima de 8 (oito) horas e máxima de 40 (quarenta) horas.  As aulas 
serão atribuídas por matéria/disciplina e nos horários que atendam as 
necessidades do Departamento/Instituto. Havendo aulas disponíveis, 
os candidatos nomeados para o cargo deverão cumprir o maior 
número possível de aulas, além das 8 (oito) horas semanais, até o 
limite de 40 (quarenta), de acordo com as necessidades do 
Departamento/Institutos e a critério da Administração Superior,  
incluindo aulas de disciplinas afins, aulas de disciplinas para as quais 
os candidatos estejam legalmente habilitados e aulas e atividades de 
graduação na modalidade Educação a Distância, as quais os 
candidatos também estejam legalmente habilitados. 
 
2. DA REMUNERAÇÃO: 
O Professor Auxiliar - Nível I será remunerado nos termos da Lei 
Complementar nº 248/2011 e pela legislação vigente, à razão de R$ 
823,60 (oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) mensais, 
correspondentes ao padrão de vencimento MS/1, equivalentes à 
prestação de 08 (oito) horas de trabalho semanal, acrescidos das 
demais vantagens pessoais, considerando-se o mês de 5 (cinco) 
semanas. 
 
3. DA INSCRIÇÃO: 
3.1 Período de inscrição no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos, com emissão da ficha de inscrição e do 
boleto bancário: de 26 de julho a 09 de agosto/2021; 
3.2 Período de finalização da inscrição com entrega dos 
documentos na Secretaria da Cecon: de 27 de julho a 11 de 
agosto/2021; 
3.3 No comparecimento presencial o candidato deverá obedecer ao 
Protocolo de Biossegurança Covid-19 (POP Cecon nº 001 – 

Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso), disponível no 
site www.unitau.br/concursos e na Secretaria da Cecon. 
3.4 Horário para a entrega dos documentos: das 08h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, de segunda-feira a sexta-
feira, excluídos os feriados e os pontos facultativos; 
3.5 Local: Secretaria da Cecon - Comissão Especial de Concursos, 
localizada na Av. Nove de Julho, nº 246, Centro, Taubaté, SP; tel. 
(12) 3631 8004; 
3.6 A inscrição poderá ser prorrogada por necessidade de ordem 
técnica e/ou operacional, sendo publicada no DOE, no Jornal Voz do 
Vale e divulgada via internet no site oficial da Instituição; 
3.7 Valor da taxa de inscrição: R$ 200,00 (duzentos reais), a qual 
será recolhida somente por meio de boleto bancário gerado no ato do 
preenchimento da ficha de inscrição, no site 
www.unitau.br/concursos; 
3.8 O boleto bancário terá vencimento para pagamento para o 
próximo dia útil, após a sua geração dentro do período do item 3.1; 
3.9 A data limite para o pagamento do boleto da inscrição será o dia 
11/08/2021; 
3.10 A responsabilidade pela geração da ficha de inscrição do 
boleto, item 3.1, e pela entrega dos referidos documentos na 
Secretaria da Cecon, item 3.2, dentro dos períodos será exclusiva 
do candidato;  
3.11 A inscrição será efetivada somente após a apresentação da 
documentação solicitada e do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, que deverão ser entregues na Secretaria da Cecon, 
conforme item 4; 
NÃO SERÁ ACEITA INSCRIÇÃO APÓS DATA E HORÁRIO 
ESTABELECIDOS NO EDITAL. 
3.12 Condições para inscrição: consultar quadro demonstrativo, 
item 1.1. 
3.13 A inscrição deverá ser efetuada pessoalmente ou por procurador 
legalmente constituído por procuração, dentro do período acima 
estabelecido. O procurador deverá entregar uma procuração simples e 
original, sem a necessidade de reconhecimento de firma, devendo 
estar acompanhada de cópia simples de documento de identificação 
do candidato e cópia simples de documento de identificação do 
procurador, o qual deverá apresentar o seu documento original, para 
validação; 
3.14 A ficha de inscrição e o boleto deverão ser preenchidos e 
impressos via Internet, no site www.unitau.br/concursos, com os 
dados pessoais, profissionais e acadêmicos do candidato; 
3.15 A lista dos candidatos inscritos será publicada na Secretaria da 
Cecon e no site www.unitau.br/concursos, a partir do dia 12/08/2021. 
3.16 A inscrição do candidato implicará plena aceitação de todas as 
normas e condições estabelecidas no Edital e eventuais retificações, 
no Regulamento do Concurso Público, no Protocolo de 
Biossegurança Covid-19 (POP Cecon nº 001 – Orientações de 
Prevenção à Covid-19 para Concurso), e na listagem dos Tópicos do 
Programa e na respectiva bibliografia, que passam a integrar o Edital 
do concurso para todos os fins e direitos.   
3.17 Para solicitação de isenção do pagamento do valor da 
inscrição, o candidato deverá observar as formalidades abaixo: 
3.17.1 O candidato comprovadamente desempregado, nos termos da 
Lei Municipal nº 4.973, de 17 de março de 2015, poderá requerer 
isenção do pagamento da inscrição exclusivamente das 08h30min do 
dia 27/07/2021 às 17h30min do dia 28/07/2021.   
3.17.2. O requerimento de isenção do pagamento do valor de 
inscrição estará disponível para impressão no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos. 
3.17.3 Para requerer a isenção do pagamento do valor da inscrição, o 
candidato desempregado deverá obedecer aos seguintes 
procedimentos: 
a) Realizar a inscrição no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos, com emissão da ficha de inscrição e do 
boleto bancário;  
b) Preencher e assinar, o requerimento de isenção do pagamento da 
inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos; 
c) Apresentar juntamente com o requerimento de isenção a 
declaração/certidão/extrato de órgão oficial, emitida no prazo máximo 
de até 30 dias, comprovando a condição de desempregado (CAGED – 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados na Delegacia 
Regional do Trabalho – DRT e/ou CNIS - Extrato Previdenciário no 
Instituto Nacional de Seguro Social –INSS), a carteira de trabalho 
com os últimos registros e o cartão PIS/PASEP; 
d) Protocolar pessoalmente o requerimento de isenção com os 
comprovantes de condição de desemprego, bem como os documentos 
para a inscrição descritos no item 4 do edital, com exceção do item 
4.4, na Secretaria da Cecon - Comissão Especial de Concursos, 
localizada na Av. Nove de Julho, 246, Centro, Taubaté, SP, no 
horário das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, nos 
dias 27 e 28/07/2021. 
3.17.4 No comparecimento presencial o candidato deverá obedecer ao 
Protocolo de Biossegurança Covid-19 (POP Cecon nº 001 – 
Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso), disponível no 
site www.unitau.br/concursos e na Secretaria da Cecon. 
3.17.5 O protocolo do requerimento de isenção do pagamento do 
valor da inscrição, em hipótese alguma poderá ser realizado por 
procuração, devendo o candidato realizá-lo pessoalmente na 
Secretaria da Cecon; 
3.17.6 Os requerimentos de isenção extemporâneos não serão 
conhecidos; 
3.17.7 No requerimento de isenção do pagamento do valor da 
inscrição, o candidato deverá firmar declaração de que é 
desempregado, não se encontra em gozo de nenhum benefício 
previdenciário de prestação continuada, não aufere nenhum tipo de 
renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego, se for o caso, ou 
que sua situação econômico-financeira não lhe permite pagar o 
referido valor sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 
respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração; 
3.17.8 As informações prestadas no requerimento de isenção 
serão de inteira responsabilidade do candidato que responderá 
civil e criminalmente pelo teor das afirmativas; 

3.17.9 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor 
da inscrição via fax, correio eletrônico ou qualquer outra forma que 
não seja prevista no item 3.17.3 deste Edital. 
3.17.10 No resultado da análise dos pedidos de isenção do pagamento 
do valor da inscrição, a ser publicado até o dia 29/07/2021 e 
disponibilizado no endereço eletrônico www.unitau.br/concursos, 
constarão o nome dos requerentes em ordem alfabética, o número do 
documento de identidade e o deferimento ou indeferimento do pleito. 
3.17.11 O candidato cujo pedido de isenção for deferido terá, 
automaticamente, efetivada sua inscrição no concurso; 
3.17.12 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá 
comparecer pessoalmente na secretaria da Cecon apresentando o 
pagamento da taxa, dentro do período de finalização de inscrição 
(item 3.2), para efetivar sua inscrição no concurso. 
 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
4.1 Ficha de inscrição impressa a ser preenchida via internet, no 
endereço eletrônico www.unitau.br/concursos, com dados pessoais, 
profissionais e acadêmicos; 
4.2 02 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais; 
4.3 Original e cópia da cédula de identidade ou do visto permanente 
para estrangeiros; 
4.4 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
4.5 Curriculum elaborado preferencialmente conforme a Plataforma 
Lattes (http://lattes.cnpq.br), acompanhado dos comprovantes das 
titulações nele citadas: graduação, pós-graduação Stricto e Lato 
Sensu, e respectivos históricos escolares; realizações científicas e 
profissionais (dos últimos cinco anos) relacionadas com o grupo de 
matérias/disciplinas-alvo do concurso, e demais informações (se 
houver) que permitam cabal avaliação do mérito do candidato; 
4.5.1 A falta do diploma de graduação não impedirá a inscrição do 
candidato; no entanto, se aprovado e classificado para a vaga, o 
candidato deverá apresentá-lo com a documentação exigida para a 
contratação; 
4.5.2 Serão atribuídos pontos no Concurso  de Tí tulos , somente às 
realizações acadêmicas, técnico-científicas e profissionais 
devidamente comprovadas; 
4.5.3 Os títulos obtidos no exterior serão aceitos somente se 
revalidados na forma da lei; 
4.5.4 Os documentos comprobatórios das realizações técnico-
científicas tais como livros e exemplares de teses, deverão ser 
entregues na íntegra, em uma só via, e os demais comprovantes 
deverão ser encadernados com o Curriculum. 
4.6 Não será permitida a entrega de documentos fora do prazo 
estabelecido neste Edital, bem como complementação de documentos 
em data posterior a data do item 3.2. 
4.7 No ato da efetivação da inscrição o candidato receberá o 
Regulamento do Concurso Público, os Tópicos do Programa e 
respectiva Bibliografia, e o Protocolo Biossegurança Covid-19 
referentes ao Concurso Público, também disponíveis no site 
www.unitau.com.br/concursos. 
 
5. DAS PROVAS  
5.1 Da realização:  
5.1.1 O concurso abrangerá Prova Escrita e Prova Didática (aula). A 
Prova Didática será realizada posteriormente à Prova Escrita. 
5.1.2 A data, o horário e o local das provas serão divulgados 
no site            www.unitau.br/concursos e na Secretaria da Cecon, 
a partir do dia 20/08/2021.   
5.1.3 No dia da realização da prova o candidato deverá comparecer 
com 1 (uma) hora de antecedência para aferir temperatura e responder 
Anamnese Prévia Covid-19, conforme Protocolo Biossegurança 
Covid-19 (POP Cecon nº 001 – Orientações de Prevenção à Covid-19 
para Concurso).    
5.1.4 Será aferido à temperatura do candidato e o mesmo deverá 
responder a Anamnese Prévia, e se apresentar febre ou um dos itens 
da Anamnese for positivo o acesso ao local não será permitido, 
conforme Protocolo de Biossegurança Covid-19 (POP Cecon nº 001 – 
Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso); 
5.1.5 No dia da Prova Escrita, serão definidos e divulgados pela 
Comissão Julgadora as datas e os horários da Prova Didática. 
Conforme o número de candidatos, as provas didáticas poderão 
ocorrer em um ou mais dias; 
5.1.6 O candidato não poderá prestar prova sem apresentação de um 
documento oficial, com foto; 
5.1.7 Não será permitida, sob qualquer pretexto, a entrada atrasada do 
candidato para realização das provas; 
5.1.8 Após a Prova Escrita, cada candidato deverá ler a sua prova, na 
presença dos demais candidatos, em ordem definida pela Comissão 
Julgadora. 
5.2 Dos modelos e do conteúdo: 
As provas serão: uma Prova Escrita e uma Prova Didática (aula), 
conforme descriminado no item 5.1.1 As provas escritas e didáticas 
versarão sobre o conteúdo programático da matéria/disciplina sobre o 
tema a ser sorteado, dentre os 15 tópicos do programa. 
5.3 Da duração das provas: 
A Prova Escrita terá a duração de 03 (três) horas e a Prova Didática 
terá, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 60 (sessenta) minutos. 
5.4 Dos Critérios de Avaliação:  
5.4.1 Para a Prova Escrita, serão considerados os seguintes critérios: 
a) Sistematização (organização do texto); 
b) Síntese (clareza, objetividade, coerência, criatividade e adequação 
do texto ao tema); 
c) Capacidade Argumentativa/Domínio do tema (conhecimento 
específico); 
d) Qualidade da linguagem (gramática e domínio do vocabulário). 
5.4.2 Para a Prova Didática, serão considerados os seguintes critérios:  
a) Domínio teórico e conceitual do assunto;  
b) Planejamento, organização e desenvolvimento da aula;  
c) Clareza expositiva;  
d) Uso adequado dos recursos didáticos utilizados; 
e) Adequação da bibliografia utilizada. 
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5.5 Dos títulos: 
A análise e a avaliação dos títulos apresentados e comprovados, 
conforme critérios estabelecidos no item 4.5 (Curriculum) serão 
realizados após aprovação do candidato nas provas.  
O Concurso de Títulos constará da análise do currículo apresentado 
pelo candidato e dos respectivos documentos comprobatórios, 
considerando-se: 
a) a titulação acadêmica; 
b) as realizações científicas e profissionais. 
5.5.1 A titulação acadêmica será comprovada e valorada na seguinte 
conformidade: 
a) 1,0 (um) ponto, pela apresentação de certificado de curso de 
Especialização ou de Aperfeiçoamento no respectivo campo de estudo, 
obtido na forma da legislação; 
b) 1,0 (um) ponto, pela comprovação da obtenção de 
Residência Médica no respectivo campo de estudo; 
c) 3,0 (três) pontos, ou 5,0 (cinco) pontos, respectivamente, 
pela apresentação do comprovante do grau de Mestre ou de Doutor na 
área, acompanhado do respectivo histórico escolar; 
5.5.1.1 Os títulos e diplomas obtidos no exterior serão aceitos somente 
quando devidamente revalidados na forma da lei; 
5.5.1.2 Não será permitida pontuação acumulada, e será considerado 
somente o título mais alto, na seguinte ordem: Aperfeiçoamento 
ou Residência Médica, Especialização, Mestrado e Doutorado; 
5.5.2 As realizações científicas e profissionais – apenas as dos 
últimos 05 (cinco) anos anteriores à data de abertura da 
inscrição e relacionadas com a área do concurso – serão valoradas 
pelos examinadores da respectiva Comissão Julgadora, respeitados os 
limites estabelecidos, não excedendo 18 (dezoito) pontos, na 
seguinte conformidade: 
a) até 2,0 (dois) pontos, pela autoria ou pela co-autoria de livros, 
pela autoria de capítulos ou pela tradução de livros ou pela detenção de 
patentes; 
b) até 0,5 (cinco décimos) de ponto por artigo completo 
publicado em periódicos científicos, bem como por trabalhos 
completos publicados em anais de congresso, não excedendo o 
total de 4,0 (quatro) pontos; 
c) até 0,2 (dois décimos) de ponto, por resumo publicado em 
anais de congresso, não excedendo o total de 2,0 (dois) pontos; 
d) até 1,0 (um) ponto, ou até 2,0 (dois) pontos, por 
orientação concluída, respectivamente, de dissertação de mestrado ou 
de tese de doutorado; 
e) até 0,1 (um décimo) de ponto, ou até 0,2 (dois décimos) de 
ponto, ou até 0,5 (cinco décimos) de ponto, pela participação, 
respectivamente, em banca examinadora de concurso público na 
área, em banca examinadora de mestrado e/ou banca examinadora de 
doutorado, não excedendo o total de 2,0 (dois) pontos; 
f) até 0,2 (dois décimos) de ponto, por comprovante de 
aprovação em concurso público que tenha exigido conhecimento de 
nível superior da matéria/disciplina em concurso, não excedendo o 
total de 2,0 (dois) pontos; 
g) até 1,0 (um) ponto, por comprovação de consultoria técnica 
ou participação em corpo editorial de revista científica; 
h) até 1,0 (um) ponto, por ano completo de exercício de 
atividade administrativa em instituições de educação superior, 
relacionada ao ensino, à pesquisa ou à extensão, não excedendo o 
total de 3,0 (três) pontos, sendo a atividade comprovada por 
declaração de autoridade competente. 
5.6 Da pontuação: 
5.6.1 A pontuação final do concurso (provas escrita, didática, e de 
títulos) está especificada no item 2.1 do Regulamento do Concurso, 
que consta da Deliberação nº 066/2011 do Conselho de Ensino e 
Pesquisa; 
5.6.2 Experiência profissional na área de magistério em nível 
superior, ou em sala de aula, que consta da Deliberação Consep 
066/2011 e do art. 10, § 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 
248/2011, não será exigida e nem utilizada na aferição de títulos, 
por caracterizar cláusula restritiva, conforme decisão do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC – 389/002/09); 
5.6.3 Para o resultado final da Prova de Títulos será computada 
somente a pontuação referente ao título mais alto apresentado pelo 
candidato, que guarde relação com o conjunto de matérias/grupo de 
disciplinas relacionadas no item 1.1; 
5.7 Serão considerados reprovados os candidatos que não 
comparecerem às provas ou não atingirem a pontuação mínima 
estabelecida no item 3.2.4, do Regulamento do Concurso, que consta 
da Deliberação nº 066/2011 do Conselho de Ensino e Pesquisa. 
5.8 Da classificação: 
A classificação final dos candidatos será obtida de acordo com os 
critérios descritos no item 4 do Regulamento do Concurso, que consta 
da Deliberação nº 066/2011 do Conselho de Ensino e Pesquisa. 
5.9 Do desempate: 
Havendo empate na pontuação final, o desempate será feito pela 
própria Comissão Julgadora, de acordo com estes critérios e nesta 
ordem: 
a)  maior idade, entre candidatos com sessenta anos ou mais; 
b)  maior número de pontos na Prova Didática; 
c)  maior número de pontos na Prova Escrita; 
d)  maior número de pontos na Prova Prática, se for o caso; 
e)  maior título acadêmico. 
5.10 Do Resultado Final: 
5.10.1 O Resultado Final das provas e dos títulos será publicado no 
site da Unitau e afixado na secretaria da Cecon; 
5.10.2 Decorrido o prazo para interposição de recursos, o processo 
será encaminhado ao Conselho de Ensino e Pesquisa, para 
homologação; 
5.10.3 A classificação final dos candidatos aprovados por 
matéria/disciplina, após a homologação do concurso, será publicada 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, divulgada no site 
www.unitau.br e afixada na Cecon. 
 
6. DA ADMISSÃO 
A convocação do candidato para admissão será mediante telegrama, 
com AR – (Aviso de Recebimento), utilizando-se o mesmo endereço 

da ficha de inscrição; portanto, qualquer alteração de endereço deverá 
ser atualizada junto à Cecon. 
As informações dos candidatos de cunho pessoal apresentadas na 
ficha de inscrição, no livro de inscrição e nas atualizações junto à 
Cecon, são tratadas mediante a Lei 12.965/2014 – LGPD, cumprindo 
obrigação legal dentro da Instituição, sendo compartilhada no âmbito 
da Universidade de Taubaté, com a Pró-reitoria de Graduação, 
Diretoria de Recursos Humanos e Diretorias de Unidades de Ensino. 
A documentação necessária para admissão será publicada no site 
www.unitau.com.br.  
Os candidatos aprovados deverão entregar a documentação 
preferencialmente no prazo de 3 (três) dias quando solicitada a 
DIRRH- Diretoria de Recursos Humanos.  
O não comparecimento ou a desistência formal do candidato 
implicará na sua exclusão da classificação final.  
 
7. DO PRAZO DE VALIDADE 
O prazo de validade do concurso será de dois anos, a contar da data 
de publicação da homologação do resultado final pelo Conselho de 
Ensino e Pesquisa, podendo ser prorrogado por igual período, a 
critério da Administração Superior da Unitau. 
 
8.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1 Recursos referentes a este Edital poderão ser apresentados no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a partir do evento (Edital, 
avisos pertinentes ao concurso, divulgação do resultado final ou de 
cada etapa do concurso público); 
8.1.1 Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Cecon e 
entregues na Secretaria da Cecon, na Avenida Nove de Julho, 246, no 
horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, de 
segunda-feira a sexta-feira, excluídos os feriados e os pontos 
facultativos; 
8.2 Os currículos ficarão à disposição dos candidatos durante o prazo 
de validade deste concurso, após o qual, se não retirados, serão 
descartados; 
8.3 Será sumariamente eliminado do concurso, e por meio de 
documento formal, o candidato que apresentar documento falso ou 
cometer qualquer ato de improbidade durante a realização das provas; 
8.4 Outras informações sobre o concurso poderão ser obtidas na 
Secretaria da Cecon;       
8.5 O candidato portador de necessidades especiais participará do 
Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se referir à data, ao local e ao conteúdo da prova; 
8.6 Os casos omissos serão analisados pela Cecon, pela Pró-reitoria 
de Graduação ou pelo Conselho de Ensino e Pesquisa. 

Taubaté, 17 de julho de 2021. 
 

Profa. Dra. NARA LUCIA PERONDI FORTES 
Reitora 
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EDITAL PRG Nº 08/2021 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVAS E 
TÍTULOS PARA ADMISSÃO DE DOCENTE EM CARÁTER 

TEMPORÁRIO 
  
A Professora Doutora Máyra Cecilia Dellú, respondendo Pró-reitora 
de Graduação da Universidade de Taubaté, no uso de suas 
competências, TORNA PÚBLICA a abertura de Processo Seletivo 
Público Simplificado de Provas e Títulos para admissão de Professor 
Colaborador, em caráter temporário, para o exercício de 
aulas/atividades docentes, pertencentes aos grupos de disciplinas 
vinculadas às Unidades de Ensino relacionadas no quadro 
demonstrativo que constitui o item 2.1, consideradas livres ou em 
substituição a docentes, nos termos dos arts. 33/37 da Lei 
Complementar nº 248, de 18 de abril de 2011, ficando os 
classificados aptos a serem convocados de acordo com as 
necessidades que surgirem. Todas as etapas referentes a este concurso 
público obedecem ao Protocolo de Biossegurança Covid-19 (POP 
Cecon nº 001 – Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso). 
 
1– DO OBJETIVO  
O presente Processo Seletivo tem por objetivo classificar os docentes 
aprovados, para ministrarem aulas/atividades, em caráter temporário, 
em substituição a docentes que se afastarem de suas aulas e atividades 
durante o prazo de validade do Processo Seletivo, considerando as 
necessidades ocasionais e urgentes de excepcional interesse público. 
As aulas serão atribuídas por matéria/disciplina e nos horários que 
atendam as necessidades do Departamento/Instituto. 
 
2– DO GRUPO DE MATÉRIA/DISCIPLINA 
2.1 Quadro Demonstrativo  
 

Área 

Unidade de 
Ensino 

Matérias/Grupos 
de Disciplinas 

Exigências 
mínimas V

ag
as

 

Departamento 

B
IO

C
IÊ

N
C

IA
S 

Enfermagem e 
Nutrição 

   
Fundamentos da 
Nutrição e 
Dietética; 
Nutrição Social na 
Atenção Primária 
à Saúde e 
Alimentação 
Escolar; Nutrição 
nos Ciclos da 
Vida. 
 

 
Graduação 
em: Nutrição 
 

 
01 

 

3 - DA REMUNERAÇÃO 
O Professor Colaborador será remunerado nos termos da Lei 
Complementar nº 248/2011 e pela Legislação vigente, à razão de e R$ 
20,59 (vinte reais e cinquenta e nove centavos) a hora/aula, sendo 40 
(quarenta) aulas semanais o máximo permitido. Sua remuneração 
mensal será calculada pelo total de horas efetivamente cumpridas. As 
aulas serão atribuídas conforme necessidade da Instituição, e a 
critério da Administração Superior, incluindo aulas de disciplinas 
afins, aulas de disciplinas presenciais, para as quais os candidatos 
estejam legalmente habilitados e aulas e atividades de graduação na 
modalidade Educação a Distância, para as quais os candidatos 
também estejam legalmente habilitados. 
 
4 - DAS INSCRIÇÕES 
4.1 Período de inscrição no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos, com emissão da ficha de inscrição e do 
boleto bancário: de 26 de julho a 06 de agosto/2021; 
4.2 Período de finalização da inscrição com entrega dos 
documentos na Secretaria da Cecon: de 27 de julho a 09 de agosto 
de 2021; 
4.3 No comparecimento presencial o candidato deverá obedecer ao 
Protocolo de Biossegurança Covid-192.2 (POP Cecon nº 001 – 
Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso), disponível no 
site www.unitau.br/concursos e na Secretaria da Cecon. 
4.4 Horário para a entrega dos documentos: das 08h30min às 
11h30min e das 14h30min às 17h30min, de segunda-feira a sexta-
feira, excluídos os feriados e os pontos facultativos; 
4.5 Local: Secretaria da Cecon - Comissão Especial de Concursos, 
localizada na Av. Nove de Julho, nº 246, Centro, Taubaté, SP; tel. 
(12) 3631 8004; 
4.6 O período das inscrições poderá ser prorrogado por necessidade 
de ordem técnica e/ou operacional, e será publicado no Jornal Voz do 
Vale e divulgado, via Internet, no site oficial da Instituição; 
4.7 Valor da taxa de inscrição: R$ 80,00 (oitenta reais), a qual será 
recolhida somente por meio de boleto bancário gerado no ato do 
preenchimento da ficha de inscrição, no site 
www.unitau.br/concursos; 
4.8 A data limite para o pagamento do boleto da inscrição será o dia 
09/08/2021;  
4.9 O boleto bancário terá vencimento para pagamento para o 
próximo dia útil, após a sua geração dentro do período do item 4.1; 
4.10 A responsabilidade pela geração da ficha de inscrição e do 
boleto, item 4.1, e pela entrega dos referidos documentos na 
Secretaria da Cecon, item 4.2, dentro dos períodos será exclusiva do 
candidato; 
4.11 A inscrição será efetivada somente após a apresentação da 
documentação solicitada e do comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição, que deverão ser entregues na Secretaria da Cecon, 
conforme item 5; 
NÃO SERÁ ACEITA INSCRIÇÃO APÓS DATA E HORÁRIO 
ESTABELECIDOS NO EDITAL. 
4.12 Condições para inscrição: consultar quadro demonstrativo, 
item 2.1; 
4.13 A inscrição deverá ser efetuada pessoalmente ou por procurador 
legalmente constituído por procuração, dentro do período acima 
estabelecido. O procurador deverá entregar uma procuração simples e 
original, sem a necessidade de reconhecimento de firma, devendo 
estar acompanhada de cópia simples de documento de identificação 
do candidato e cópia simples de documento de identificação do 
procurador, o qual deverá apresentar o seu documento original, para 
validação. 
4.14 A ficha de inscrição e o boleto deverão ser preenchidos e 
impressos via Internet, no site www.unitau.br/concursos, com os 
dados pessoais, profissionais e acadêmicos do candidato. 
4.15 A lista dos candidatos inscritos será publicada na Secretaria da 
Cecon e no site www.unitau.br/concursos, a partir do dia 10/08/2021; 
4.16 A inscrição do candidato implicará plena aceitação de todas as 
normas e condições estabelecidas no Edital e eventuais retificações, 
no Protocolo de Biossegurança Covid-19 (POP Cecon nº 001 – 
Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso), na listagem 
dos Tópicos do Programa e na respectiva bibliografia, que passam a 
integrar o Edital do Processo Seletivo para todos os fins e direitos. 
4.17 Para solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição, 
o candidato deverá observar as formalidades abaixo: 
4.17.1 O candidato comprovadamente desempregado, nos termos da 
Lei Municipal nº 4.973, de 17 de março de 2015, poderá requerer 
isenção do pagamento da inscrição exclusivamente das 08h30min do 
dia 27/07/2021 às 17h30min do dia 28/07/2021; 
4.17.2. O requerimento de isenção do pagamento do valor de 
inscrição estará disponível para impressão no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos. 
4.17.3 Para requerer a isenção do pagamento do valor da inscrição, o 
candidato desempregado deverá obedecer aos seguintes 
procedimentos: 
 a) Realizar a inscrição no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos, com emissão da ficha de inscrição e do 
boleto bancário;  
b) Preencher e assinar, o requerimento de isenção do pagamento da 
inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.unitau.br/concursos; 
c) Apresentar juntamente com o requerimento de isenção a 
declaração/certidão/extrato de órgão oficial, emitida no prazo máximo 
de até 30 dias, comprovando a condição de desempregado (CAGED – 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados na Delegacia 
Regional do Trabalho – DRT e/ou CNIS - Extrato Previdenciário no 
Instituto Nacional de Seguro Social –INSS), a carteira de trabalho 
com os últimos registros e o cartão PIS/PASEP; 
d) Protocolar pessoalmente o requerimento de isenção com os 
comprovantes de condição de desemprego, bem como os documentos 
para a inscrição descritos no item 5 do edital, com exceção do item 
5.4, na Secretaria da Cecon - Comissão Especial de Concursos, 
localizada na Av. Nove de Julho, 246, Centro, Taubaté, SP, no 
horário das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, nos 
dias 27 e 28/07/2021. 
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4.17.4 No comparecimento presencial o candidato deverá obedecer ao 
Protocolo de Biossegurança Covid-19 (POP Cecon nº 001 – 
Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso), disponível no 
site www.unitau.br/concursos e na Secretaria da Cecon. 
4.17.5 O protocolo do requerimento de isenção do pagamento do 
valor da inscrição, em hipótese alguma poderá ser realizado por 
procuração, devendo o candidato realizá-lo pessoalmente; 
4.17.6 Os requerimentos de isenção extemporâneos não serão 
conhecidos; 
4.17.7 No requerimento de isenção do pagamento do valor da 
inscrição, o candidato deverá firmar declaração de que é 
desempregado, não se encontra em gozo de nenhum benefício 
previdenciário de prestação continuada, não aufere nenhum tipo de 
renda – exceto a proveniente de seguro-desemprego, se for o caso, ou 
que sua situação econômico-financeira não lhe permite pagar o 
referido valor sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 
respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração; 
4.17.8 As informações prestadas no requerimento de isenção serão de 
inteira responsabilidade do candidato que responderá civil e 
criminalmente pelo teor das afirmativas; 
4.17.9 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor 
da inscrição via fax, correio eletrônico ou qualquer outra forma que 
não seja prevista no item 4.17.3 deste Edital. 
4.17.10 No resultado da análise dos pedidos de isenção do pagamento 
do valor da inscrição, a ser publicado até o dia 29/07/2021 e 
disponibilizado no endereço eletrônico www.unitau.br/concursos, 
constarão o nome dos requerentes em ordem alfabética, o número do 
documento de identidade e o deferimento ou indeferimento do pleito. 
4.17.11 O candidato cujo pedido de isenção for deferido terá, 
automaticamente, efetivada sua inscrição no concurso; 
4.17.12 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá 
comparecer pessoalmente na secretaria da Cecon apresentando o 
pagamento da taxa, dentro do período de finalização de inscrição 
(item 4.2), para efetivar sua inscrição no concurso. 
 
5 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 
5.1 Ficha de inscrição impressa a ser preenchida via internet, no site 
www.unitau.br/concursos; 
5.2 01 (uma) foto 3x4 recente; 
5.3 Original e cópia da cédula de identidade ou do visto permanente 
para estrangeiros; 
5.4 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
5.5 Curriculum elaborado preferencialmente conforme a Plataforma 
Lattes, acompanhado dos comprovantes de Graduação, 
Especialização, Mestrado e/ou Doutorado, se houver, para a 
pontuação na Avaliação dos Títulos, original e cópia; 
5.6 A falta do diploma de graduação não impedirá a inscrição do 
candidato; no entanto, se aprovado e classificado para a vaga, o 
candidato deverá apresentá-lo com a documentação exigida para a 
contratação; 
5.7 Os títulos obtidos no exterior serão aceitos somente se revalidados 
na forma da Lei.  
5.8 Não será permitida a entrega de documentos fora do prazo 
estabelecido neste Edital, bem como complementação de documentos 
em data posterior a data do item 4.2.  
5.9 No ato da efetivação da inscrição o candidato receberá os Tópicos 
do Programa e respectiva Bibliografia, e o Protocolo Biossegurança 
Covid-19 (POP Cecon nº 001 – Orientações de Prevenção à Covid-19 
para Concurso) referentes ao Processo Seletivo, também disponíveis 
no site www.unitau.com.br/concursos. 
 
6 - DO PRAZO DE VALIDADE  
O presente Processo Seletivo, a partir de sua homologação pela Pró-
reitora de Graduação, terá validade pelo prazo de 1 (um) ano, 
prorrogável por mais um ano, a critério da mesma Pró-reitoria, até o 
provimento de cargos por concurso ou pelo que ocorrer primeiro.  
 
7 - DO PROCESSO SELETIVO 
O Processo Seletivo abrangerá uma Prova Escrita e Avaliação da 
Pontuação dos Títulos, conforme quadro - item 7.2. 
7.1 Da Prova Escrita 
7.1.1 Na Prova Escrita, eliminatória, o candidato deverá apresentar: 
a) Domínio do tema; 
b) Conhecimento geral e básico do conteúdo; 
c) Capacidade de sistematização e exposição de ideias; 
d) Objetividade sobre o grupo de matérias/disciplinas objeto da 
inscrição.  
7.1.2 A prova poderá, a critério da respectiva Comissão Julgadora, ser 
realizada sob a forma de dissertação acerca de um dos dez Tópicos, a 
ser sorteado na hora da prova, ou de questões dissertativas sobre 
todos os Tópicos; 
7.1.3 No ato da inscrição, após a entrega da documentação o 
candidato receberá cópia dos 10 Tópicos do Programa e da respectiva 
bibliografia da matéria/disciplina em que se inscreveu (também 
disponíveis no site da Unitau (www.unitau.br/concursos) e na 
Secretaria da Cecon). Essa lista passa a integrar este edital, para todos 
os fins e direitos; 
7.1.4 A data, o horário e o local da prova escrita serão divulgados 
no site www.unitau.br/concursos e na Secretaria da Cecon, a 
partir do dia 10/08/2021.  
7.1.5 No dia da realização da prova o candidato deverá comparecer 
com 1 (uma) hora de antecedência para aferir temperatura e responder 
Anamnese Prévia Covid-19, conforme Protocolo Biossegurança 
Covid-19 (POP Cecon nº 001 – Orientações de Prevenção à Covid-19 
para Concurso).    
7.1.6 Será aferida à temperatura do candidato e o mesmo deverá 
responder a Anamnese Prévia, e se apresentar febre ou um dos itens 
da Anamnese for positivo o acesso ao local não será permitido, 
conforme Protocolo de Biossegurança Covid-19 (POP Cecon nº 001 – 
Orientações de Prevenção à Covid-19 para Concurso); 
7.1.7 Não será permitido, sob qualquer pretexto, atraso do candidato 
para realização das provas. 
7.1.8 O Candidato não poderá prestar prova sem apresentação de um 
documento oficial com foto. 

7.1.9 Duração da prova: a Prova Escrita terá a duração de 02 (duas) 
horas. 
7.1.10 Será considerado reprovado no Processo Seletivo o candidato 
que não comparecer à prova ou obtiver média inferior a 6,0 (seis) 
pontos na Prova Escrita, em uma escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) 
pontos. 
7.1.11 Consideradas as especificidades de cada área, e a critério da 
Comissão Julgadora, poderão ser permitidas consultas bibliográficas e 
utilização de eletrônicos durante a realização da prova. 
7.1.12 Encerrado o período para a realização da Prova Escrita, cada 
candidato deverá ler sua prova diante dos demais, em ordem definida 
pela Comissão Julgadora. 
7.2. Dos títulos 
7.2.1 Para avaliação do curriculum Lattes e dos certificados e dos 
diplomas apresentados, será observada a pontuação que consta do 
quadro abaixo: 

 
7.2.2 Para o resultado final, será computada somente a pontuação 
referente ao título mais alto apresentado pelo candidato, desde que 
guarde relação com o conjunto de matérias/grupos de disciplinas 
relacionados no item 2.1. 
 
8 - DO RESULTADO FINAL 
8.1 O resultado final será obtido pela média das notas atribuídas na 
Prova Escrita por cada um dos elementos da Comissão Julgadora 
somada aos pontos obtidos na Avaliação dos Títulos. 
8.2 O resultado final será publicado no site da Universidade de 
Taubaté: www.unitau.br/concursos e afixado na Secretaria da Cecon. 
 
9 - DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE 
Em caso de empate na pontuação final, o desempate será feito de 
acordo com os critérios que seguem, nesta ordem: 
a) idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos termos da Lei 
Federal nº 10.741/2003, dando preferência aos de idade mais elevada; 
b) maior nota na Prova Escrita; 
c) maior titulação acadêmica; 
d) maior idade. 
 
10 - DA CLASSIFICAÇÃO FINAL  
A classificação final, por grupo de matérias/disciplinas, será 
elaborada observando-se tão somente a ordem decrescente do 
resultado final de cada candidato, processados os desempates, quando 
for o caso. 
 
11 - DA CONVOCAÇÃO E DA ADMISSÃO DO CANDIDATO 
11.1 A Convocação do candidato para admissão será mediante 
telegrama, com AR – (Aviso de Recebimento), utilizando-se o mesmo 
endereço da Ficha de Inscrição; portanto, qualquer alteração deverá 
ser atualizada na Secretaria da Cecon. 
11.2 As informações dos candidatos de cunho pessoal apresentadas na 
ficha de inscrição, no livro de inscrição e nas atualizações junto à 
Cecon, são tratadas mediante a Lei 12.965/2014 – LGPD, cumprindo 
obrigação legal dentro da Instituição, sendo compartilhada no âmbito 
da Universidade de Taubaté, com a Pró-reitoria de Graduação, 
Diretoria de Recursos Humanos e Diretorias de Unidades de Ensino. 
11.3 Para Admissão, o candidato deverá ter currículo atualizado na 
Plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/), caso não apresentado no ato 
da inscrição; 
11.4 A documentação necessária para Admissão será publicada no 
site www.unitau.br/concursos.  
11.5 Os candidatos aprovados deverão entregar a documentação 
solicitada pela DirRH- Diretoria de Recursos Humanos.   
11.6 O não comparecimento ou a desistência formal do candidato 
implicará na sua exclusão da classificação final.  
 
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 Será sumariamente eliminado do Processo Seletivo, e por meio 
de documento formal, o candidato que apresentar documento falso ou 
cometer qualquer ato de improbidade durante a realização das provas; 
12.2 Recursos referentes a este Edital poderão ser apresentados no 
prazo de 2 (dois) dias úteis, improrrogáveis, a partir do evento (Edital, 
avisos pertinentes ao processo seletivo, divulgação do resultado final 
ou de cada etapa do Processo Seletivo); 
12.2.1 Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Cecon e 
entregues na Secretaria da Cecon, na Avenida Nove de Julho, 246, no 
horário das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, de 
segunda-feira a sexta-feira, excluídos os feriados e os pontos 
facultativos; 
12.3 Depois de decorrido o prazo para recurso e o respectivo 
julgamento pela Cecon, o resultado e a classificação final serão 
publicados em sua sede, divulgados no site da Universidade de 
Taubaté (www.unitau.br/concursos) e encaminhados a Pró-reitoria de 
Graduação, para a devida homologação. 
12.4 O candidato portador de necessidades especiais participará do 
Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se referir à data, ao local e ao conteúdo da prova. 
12.5 A inscrição do candidato implicará plena aceitação de todas as 
normas e condições estabelecidas nos demais dispositivos legais, que 
passam a integrar o Edital do Processo Seletivo para todos os fins e 
direitos.   
12.6 Os deveres e as obrigações, bem como o regime disciplinar dos 
Professores Colaboradores, são os mesmos previstos para os da 
carreira docente e constantes das normas legais e regimentais da 
Universidade de Taubaté, e o recolhimento se dará junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social. 

12.7 Outras informações sobre o Processo Seletivo poderão ser 
obtidas na Secretaria da Cecon - Comissão Especial de Concursos.  
12.8 Os casos omissos serão analisados pela Cecon ou pela Pró-
reitoria de Graduação e pelo Consep. 

Taubaté, 17 de julho de 2021. 
 

Profa. Dra. Máyra Cecilia Dellú 
Respondendo pela Pró-reitora de Graduação 

 

Currículo e títulos Pontuação por 
currículo/título 

Número 
máximo de 
títulos 

1. Doutorado na área 4,0 (quatro) pontos 01 (um) 
2. Mestrado na área 2,0 (dois) pontos 01 (um) 

3. Certificado de 
Especialização ou 
equivalente na área 

1,0 (um) ponto 
01 (um) 

  UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
EXTRATOS PARA PUBLICAÇÃO 
Conforme determina a Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações 
 

Identificação: TERMO DE CONVÊNIO (PROC.R-
17/21) 
Conveniado: FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI 
Objeto: O implemento de ação conjunta entre a 
UNITAU e a FAPETI, para operacionalização das 
atividades necessárias dos desenvolvimentos 
dos cursos de Pós-graduação Stricto Sensu da 
UNITAU. 
Celebração: 13/07/2021. 
Vigência:  13/07/2021 até 12/07/2022. 
 
Identificação: TERMO DE CONVÊNIO (PROC.R-
16/21) 
Conveniado: FUNDAÇÃO DE APOIO À 
PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - FAPETI   
Objeto: O implemento de ação conjunta entre a 
UNITAU e a FAPETI, para operacionalização das 
atividades necessárias ao desenvolvimento dos 
cursos de Especialização Lato Sensu e 
Residência Médica da UNITAU.  
Celebração:13/07/2021 
Vigência:13/07/2021 até 12/07/2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prefeitura MuniciPal  de lagoinha

ATOS OFICIAIS

www.lagoinha.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO. P.A. Nº 51-2021 – P.E Nº 19-
2021. O prefeito Municipal da Prefeitura Muni-
cipal de Lagoinha-SP, comunica que a licitação 
para REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 
PARA ATENDER PACIENTES AMPARADOS POR 
ORDEM JUDICIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DE-
MAIS ANEXOS DO EDITAL, se encontra aberta 
com data de realização: 12/08/2021 ÀS 09:30 ho-
ras. O Edital poderá ser pelo site  www.lagoinha.
sp.gov.br ou plataforma www.bnc.org.br. Infor-
mações tel. (12) 3647-1201.
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a cidade de lavrinhas se-
diou o 1º encontro de turis-
mo regional da Mantiqueira, 
que reuniu outros treze mu-
nicípios do Vale do Paraíba 
e das regiões turísticas Vale 
histórico e da fé. o objeti-
vo da reunião foi viabilizar 
a criação de uma macrorre-
gião turística.

o encontro, aconteceu no 
Balneário rancho do zé 
João. Participaram o prefei-
to zezinho, de lavrinhas, re-
presentantes do sebrae-sP 
de guaratinguetá, ana lú-
cia Magalhães, diretora da 

Retomada:
 Encontro de 

Turismo da 
região do Vale 

do Paraíba

fatec cruzeiro, empresários do 
setor de turismo e secretários 
de turismo e presidentes dos 
conselhos Municipais de turis-
mo (comtur) de areias, arapeí, 
bananal, cachoeira Paulista, 
canas, cruzeiro, guaratinguetá, 
Potim, lorena, silveiras, Queluz, 
aparecida e também da mineira 
Passa Quatro.

entre as ideias está o redirecio-
namento de visitantes a partir 
de destinos turísticos mais cen-
trais (como aparecida), para ou-
tros da mesma região, além de 
fomentar polos com potencial 
turístico, com cachoeiras, tri-
lhas, hotéis, boas pousadas e a 
rica gastronomia.

segundo daniela Campos, se-
cretária de cultura e turismo de 
lavrinhas e uma das criadoras 
do evento, a reunião vem ao en-
contro dos anseios da cidade de 
se transformar numa nova cen-
tral de atrativos turísticos da 
região e, assim, criar produtos 
e participar de projetos conjun-
tos.

“temos um turismo diário e 
de fim de semana que é muito 
forte, mas queremos atrair visi-
tantes para ficarem pelo menos 
cinco ou seis dias em lavrinhas 
e nas cidades da nossa região”, 
explicou a secretária.

Para o presidente do comtur de 
lavrinhas e idealizador da reu-
nião, Pedro May, é importante 
juntar todas as cidades de for-
ma orquestrada, nessa macror-
região, com ações paralelas e 
direcionadas. 

“Queremos fazer com que essa 
movimentação cresça e, com 
alegria, percebemos que as ci-
dades estão bastante motiva-
das com as novas ideias e pro-
postas”, disse. “ou nós fazemos 
ou nós fechamos”, acrescentou 
Pedro May. a próxima reunião 
será em guaratinguetá, em 2 de 
setembro.

SELO TURISMO 
RESPONSáVEL

a adoção de medidas de biosse-
gurança nos empreendimentos 
e destinos turísticos se torna-
ram imprescindíveis diante da 
pandemia de coVid-19. dis-
ponibilização de álcool em gel, 
aferição de temperatura e ins-
talação de controles de acesso 
dos clientes são apenas alguns 
dos cuidados que muitos brasi-
leiros estão observando na hora 
de retornar às viagens e esco-
lher o próximo destino. 

Para promover ambientes mais 
seguros, o Ministério do tu-
rismo lançou, ainda em 2020, 
o selo “turismo responsável 
– limpo e seguro”. a iniciativa 
orienta a adoção de boas práti-
cas sanitárias em 15 segmentos 
turísticos, garantindo seguran-
ça para turistas e trabalhadores 
do setor. ao todo, o documento 
já foi emitido por mais de 28,7 
mil estabelecimentos de todo o 
país. 

o ministro do turismo, gilson 
Machado neto, lembra que o 
brasil foi um dos primeiros paí-
ses do mundo a estabelecer ini-
ciativas como o selo turismo 

responsável para conferir mais 
segurança ao setor de turismo, 
a partir da adoção das boas prá-
ticas. 

“Não temos dúvidas de que à 
medida que o turista se sente 
mais seguro e protegido, com o 
avanço da vacinação e a adoção 
de medidas de biossegurança, a 
tendência é que ele viaje mais e 
contribua para o retorno do nos-
so setor, o que resultará em um 
maior movimento da nossa eco-
nomia, principalmente na gera-
ção de emprego e renda para a 
nossa população”, explica.

Para solicitar o selo, o estabe-
lecimento precisa estar inscrito 
no Cadastur, acessar o site do 
Selo Turismo Responsável, atra-
vés do site www.gov.br/turis-
mo, ler as orientações e decla-
rar atender aos pré-requisitos 
determinados. 

O selo deverá ser colado em lo-
cal de fácil acesso ao cliente. O 
estabelecimento pode disponi-
bilizar um QR Code juntamente 
com o selo pelo qual o turista 
poderá consultar as medidas 
adotadas por aquele empreen-
dimento e/ou profissional. 

Caso o turista verifique a ausên-
cia da adoção aos protocolos de 
biossegurança deve entrar em 
contato com o Disque Saúde 
pelo telefone 136 ou acionar os 
órgãos municipais de fiscaliza-
ção sanitária.
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